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INTRODUCERE
Plantele sunt surse consacrate de compuşi farmaceutici, aromatici şi industriali, civilizaţia
fiind indisolubil legată de lumea plantelor, acestea constituind de milenii sursa majoră de obţinere
a unor produse esenţiale pentru supravieţuirea întregului regn animal. Adevărate uzine biochimice
acţionate de energia solară, plantele sintetizează nu numai compuşii de bază necesari supravieţuirii
lor, din categoria hidraţilor de carbon, proteinelor şi lipidelor, ci şi o gamă largă de substanţe
organice ce pot fi extrase în cantităţi suficiente pentru a prezenta importanţă semnificativă ca
materii prime cu variate aplicaţii ştiinţifice, tehnologice şi comerciale. Şi în prezent zestrea
botanică a planetei stochează numeroase resurse încă insuficient cunoscute, care pot reprezenta
alternative rentabile pentru obţinerea unor materii prime deficitare în diferite domenii economice.
Regnul vegetal continuă să reprezinte principalul furnizor de compuşi fitochimici utilizaţi în
diferite ramuri industriale cum sunt cele ale produselor farmaceutice, alimentare, cosmetice,
agrochimice, cu valori comerciale exprimate în miliarde de dolari. Plantele constituie surse de
neînlocuit pentru uleiuri industriale (volatile şi fixe), arome, parfumuri, răşini, gume
hidrocoloidale, saponine şi alţi surfactanţi, coloranţi, pesticide, cauciuc natural, substanţe
medicamentoase şi mulţi alţi compuşi speciali.
Compuşii fitochimici cei mai cunoscuţi includ medicamente ca morfina şi codeina
(alcaloizi analgezici derivaţi din latexul de la Papaver somniferum), cocaina (alcaloid anestezic
local, derivat din frunze de coca), chinina (alcaloid antimalaric derivat din scoarţa de Cinchona),
curare şi digitalina; parfumuri şi esenţe ca uleiul de trandafir şi jasminul; materii prime industriale
ca acizi graşi, ulei de pin şi cauciuc natural; pesticide ca piretrinele şi nicotina.
Statisticile recente evidenţiază faptul că peste 1500 de compuşi noi sunt identificaţi anual
în diferite specii de plante şi că aproximativ un sfert dintre medicamentele prescrise conţin
substanţe de origine vegetală. Totodată rapiditatea procesului de extincţie a speciilor şi de
îngustare a bazei genetice a resurselor vegetale în lume a stimulat atât reconsiderarea importanţei
vitale a resurselor genetice cât şi interesul pentru obţinerea metaboliţilor de interes prin metode
neconvenţionale.
Progresele înregistrate în domeniul biologiei moleculare şi al manipulărilor genetice oferă
perspective promiţătoare pentru intensificarea biosintezei unor compuşi secundari, acţionând la
nivelul genelor reglatoare. Prin sporirea numărului de copii ale acestora sau prin ataşarea genelor
respective la un promotor cu capacitate superioară de expresie, se poate realiza intensificarea
activităţii enzimelor implicate în procesul biosintetic. Cu toate că există adesea diferenţe relevante
în ce priveşte sinteza şi acumularea metaboliţilor secundari în diferite ţesuturi sau în faze diferite
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ale dezvoltării plantei, genomul fiecărei celule conţine informaţia necesară pentru a declanșa
întregul potenţial al metabolismului secundar caracteristic speciei.
Studiile echipei de cercetare „Compuși bioactivi și nanostructuri”, creată și condusă, pe
parcursul a zece ani de activitate (2007 – prezent), au urmărit influența unor factori de stres abiotici
asupra plantelor. Studiile au început cu urmărirea influenței microundelor de tip GSM și WLAN
asupra unor plante din familia Lamiaceae (busuioc, cimbru de gradină) și Apiaceae (pătrunjel,
țelină, mărar) și au continuat cu influența antibioticelor asupra plantelor. Având în vedere expertiza
acumulată în ceea ce privește sinteza nanomaterialelor și importanța acestora, la ora actuală, în
procesele de depoluare, o altă direcție de cercetare a grupului o constituie depoluarea apelor
utilizând nanomateriale de diferite tipuri, folosirea nanotuburilor de carbon fiind chiar obiectul
prezentului proiect de cercetare (EEA Grants - PROGRAMUL RO04 - REDUCEREA
SUBSTANȚELOR PERICULOASE, 3499/20.05.2015).
În lucrarea de față sunt prezentate cele mai semnificative rezultate obținute de la susținerea
tezei de doctorat până în prezent, în cadrul tematicilor dezvoltate, având la bază proiecte de
cercetare coordonate ca director / responsabil de proiect. Astfel, lucrarea cuprinde trei capitole
principale: 1. Influența microundelor asupra plantelor aromatice, 2. Determinarea antibioticelor
din diverse probe de mediu şi evaluarea influenţei acestora asupra plantelor. Studii privind
depoluarea apelor, 3. Perspective privind evoluţia activităţii de cercetare.
Pentru realizarea obiectivelor propuse în cadrul cercetărilor întreprinse până în prezent, au
fost dezvoltate câteva direcţii de cercetare după cum urmează:
• Tehnici moderne de extracţie şi separare a compuşilor prezenţi în diferite matrici, bazate
pe utilizarea câmpului de microunde de putere; cromatografie pe strat subţire în câmp
de microunde;
• Influenţa factorilor de stres asupra dezvoltării plantelor şi asupra compuşilor bioactivi
din plante;
• Sinteza de nanoparticule cu dimensiune, structură şi proprietăţi controlate;
• Depoluarea apelor utilizând nanoparticule.
Direcţiile abordate prezintă importanţă practică ridicată datorită creşterii nivelului de
radiații electromagnetice înregistrate în ultimii ani (de la al doilea război mondial, până în prezent
a crescut de 1010 ori în apropierea orașelor puternic industrializate), influențând dezvoltarea și
funcționarea organismelor vii. Fiecare specie reacționează diferit la factorii de stres, inclusiv la
radiațiile electromagnetice, fiind importantă elucidarea problemei în ceea ce privește reacţiile şi
modificările care apar inclusiv în plante, având în vedere că sunt consumate de oameni şi/sau de
animale şi pot genera la rândul lor modificări în circuitul natural. Având în vedere faptul că plantele
aromatice sunt utilizate atât în medicina naturistă, în industria cosmetică, cât şi în bucătărie ca
5

plante condimentare, variaţia compoziţiei lor în funcţie de condiţiile de stres prezintă importanţă
ridicată şi a constituit unul dintre motivele pentru care acestea au fost selectate pentru studii.
De asemenea, o mare importanţă o reprezintă consumul ridicat de antibiotice, constituind
un semnal de alarmă, cu atât mai mult cu cât nu există reglementări legislative privind
concentraţiile maxime admise în mediu. Acest fapt a stat la baza dezvoltării cercetărilor privind
determinarea antibioticelor din mediu, influenţa lor asupra organismelor vii şi găsirea unor metode
eficiente de depoluare.

6

Capitolul 1
Influenţa microundelor asupra plantelor aromatice
Studii recente (Hyland, 1998; Penafiel şi colab., 1997; Litovitz şi colab., 1997) indică faptul
că informaţia transportată de purtătoarea de microunde are efecte asupra sistemelor vii, chiar la
nivele de putere sub limitele normativelor.
Marc Tafforeau şi colaboratorii săi au expus răsaduri de in, Linum usitatissimum L., unei
radiaţii cu microunde şi au arătat că o singură expunere de 2 ore la o radiaţie emisă de către un
telefon GSM determină o creştere a meristermului. De asemenea, au investigat răsadurile de in
supuse unei radiaţii de 105 GHz de la un oscilator Gunn. Rezultatul a fost acelaşi ca şi în cazul
iradierii răsadului cu un telefon GSM (Tafforeau şi colab., 2004).
Davies (1996) a relatat o creştere în greutate şi mărime pentru ridichile expuse unui câmp
electromagnetic slab de 60 Hz şi 40 µT. Schimbări privind permeabilitatea membranei în funcţie
de frecvenţa câmpului electromagnetic au fost raportate de către Khizhenkov şi colab. (2001), în
seminţele de orz. S-a constatat o scădere a diviziunii celulare în trei tipuri de alge (Pazur şi Scheer,
1992)

supuse

unui câmp

electromagnetic

de

7,8

Hz,

variind

amplitudinea

între

50 şi 200 µT.
Seminţele de bumbac au fost expuse microundelor la 45 kW şi 2450 MHz timp de 4 minute,
la o temperatura de 94ᴼC. La sfârşitul experimentului, temperatura seminţelor a fost de 76ᴼC,
tratamentul cu microunde cauzând o scădere a umidităţii cu 20%. La examinare, imediat după
realizarea experimentului cu microunde, nu s-a constatat nici o diferenţă în ceea ce priveşte
conţinutul de proteine totale solubile, calitatea sau culoarea uleiului extras din aceste seminţe faţă
de cele netratate cu microunde (Conkerton şi colab., 1994).
Semintele de Triticum aestivum L. au fost supuse iradierii cu microunde la o lungime de
undă de 2,85 cm şi frecvenţă de 10,525 GHz timp de 15, 45, respectiv 75 minute. Seminţele după
germinare au fost recoltate după 7, respectiv 14 zile. Cantitatea de clorofile şi carotenoide în
răsadurile recoltate după 7 zile este mai mare decât în răsadurile control, în timp ce în răsadurile
de 14 zile cantitatea acestora scade faţă de răsadurile control. În urma iradierii cu microunde creşte
cantitatea de proteine şi aminoacizi şi scade cantitatea de zaharide, acizi nucleici şi compuşi
fenolici (Hamada, 2007).
Cele mai multe dintre studiile referitoare la riscul câmpului de microunde s-au concentrat
asupra sănătății umane (Lak, 2012; Özdemir și Kargi, 2011), dar având în vedere faptul că plantele
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joacă un rol cheie ca principali producători de produse alimentare și de oxigen, este importantă
cunoaşterea răspunsului lor la expunerea ridicată la iradierea cu microunde de frecvență. Până în
prezent, doar un număr limitat de studii au fost efectuate pe plante. În mai multe genotipuri de orz
(Hordeum vulgare), iradierea cu microunde a semințelor a redus conținutul de clorofilă al plantelor
(Crețescu și colab., 2013). În fasolea de tip mung (Vigna radiata), radiațiile electromagnetice de
frecvență GSM (telefonie mobilă) au redus lungimea răsadului, greutatea uscată şi conținutul de
proteine și carbohidrați. În plus, activitățile enzimelor de marcare a stresului, proteaze, α-amilaze,
β-amilaze, polifenoloxidaze, și peroxidaze au crescut în plantele expuse iradierii cu microunde
(Sharma și colab., 2010). În schimb, expunerea boabelor de porumb (Zea mays) la microunde a
condus la îmbunătățirea germinării acestora, creşterea lungimii nervurii principale a frunzei,
grosimii mezofilului frunzei, ratei de creștere mai mare, conținutului de pigmenți fotosintetici și
zaharuri totale solubile și carbohidraţi totali, la patru săptămâni după germinarea semințelor
(Khalafallah și Sallam, 2009). De fapt, s-a sugerat că puterea și expunerea tratamentului în timp
stimulează germinarea și vigoarea răsadului plantelor, în timp ce creșterea frecvenței și densitatea
puterii reduce germinarea semințelor și vigorii răsadului (Ragha și colab., 2011).
La nivel mondial, problema poluării devine din ce în ce mai acută. Schimbările climatice
influenţează lumea vie, viaţa şi dezvoltarea plantelor depinzând de variaţia factorilor de mediu.
Creşterea temperaturii, seceta, creșterea nivelului radiațiilor electromagnetice, modificări ale
salinităţii solului etc, sunt factori care influențează dezvoltarea generală. În zilele noastre, două
tipuri de stres sunt cunoscute: biotic, cauzat de insecte, paraziți, dăunători care distrug diverse
culturi și abiotic, generat de schimbările climatice şi de diferiţi poluanţi ai mediului înconjurător.
Stresul abiotic constituie o limitare majoră a producției agricole. Cei mai importanţi
parametri de stres din mediul înconjurător sunt: seceta (Ahuja şi colab., 2010), frigul (Niinemets
şi colab., 2010a; Copolovici şi colab., 2009; Loreto şi colab., 2009), căldura (Ahuja şi colab., 2010;
Niinemets şi colab., 2010a; Copolovici şi colab., 2009; Loreto şi colab., 2009), salinitatea (Ahuja
şi colab., 2010) şi compoziția solului. În consecință, în ultimii zece ani, au fost demarate unele
activități importante de cercetare în ceea ce privește influențele factorilor de stres abiotic atât
asupra culturilor cât și asupra plantelor crescute natural. S-a ajuns la concluzia că pot să apară în
plante atât modificări biologice cât și modificări ale compoziției chimice (www.nasa.gov, 2003).
În zilele noastre, se utilizează din ce în ce mai mult telefonia mobilă și a dispozitivele wireless,
nivelul de radiații electromagnetice crescând exponențial. Astfel, a apărut un nou factor de stres,
câmpul electromagnetic, în special microundele cu frecvenţa cuprinsă între 1-100 GHz (Vashisth
şi Nagarajan, 2008; Dr. J, 2005; www.vedanaturalenergy.com/forms-of-energy/microwave-c345_350.html). De exemplu, procesul de germinare a semințelor de Cicer arietinum L., precum și
etapele de dezvoltare ale plantei au fost studiate după expunerea lor la câmpuri magnetice
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constante (0-250 mT) şi s-a ajuns la concluzia că germinarea și creșterea depind de timpul de
iradiere și domeniul de putere (Vashisth şi Nagarajan, 2008).
Cercetătorii de la NASA au realizat diverse studii cu privire la influența microundelor și a
luminii artificiale asupra plantelor (Schuerger şi Richards, 2006; www.nasa.gov, 2003; 2002). Ei
au măsurat concentraţia de clorofilă și lungimea stemului plantelor, și de asemenea, au recoltat,
uscat și cântărit plantele. S-a constatat că nu au existat diferențe semnificative între plantele tratate
cu microunde și plantele martor netratate, dar continuă testele asupra altor specii cultivate în
aceeași zonă (www.nasa.gov, 2003). Alte lucrări au studiat germinarea, creșterea și modificările
genetice ale plantelor de Vicia faba. S-a observat că unele zone sunt afectate de frecvenţe înalte de
microunde, scăzând randamentul culturilor. Rezultatele au arătat că dozele mici de microunde nu
afectează germinarea plantelor, în timp ce pe măsură ce crește doza de microunde, rata de
germinare scade (www.inepo.com). Pe de altă parte, după expunerea semințelor de Isatis indigotica
Fort. la microunde, a fost observată o creștere a activităţii metabolice a plantelor și o rezistență
crescută la stresul provocat de radiaţiile UVB (Chen, 2006). Unii autori au sugerat că o doză
adecvată de radiație de microunde poate spori capacitatea de a elimina radicalii liberi (Chen şi
colab., 2009).
Plantele condimentare sunt ingrediente care, adăugate la produse alimentare și băuturi, dau
aroma, gustul și culoarea, neavând valoare nutritivă. Ele pot avea utilizări suplimentare în
medicină şi cosmetică, crescând astfel interesul pentru acestea (Cornara şi colab., 2009; Ortan şi
colab., 2009; Misic şi colab., 2008; Bakkali şi colab., 2006; Wong şi Kitts, 2006; Stavri şi Gibbons,
2005; Bonjar, 2004; Jirovetz şi colab., 2003). Astfel, este important să se cunoască compoziția lor
și modul în care aceasta este afectată de factori externi (radiaţii electromagnetice, secetă, și alte
tipuri de stres). De asemenea, au fost elaborate diferite metode pentru controlul și compararea
proprietăților antioxidante ale plantelor (Číž şi colab., 2010).
Din datele de literatură s-a observat că a fost influenţat conţinutul în uleiuri volatile al
plantelor aromatice (pătrunjel, ţelină, mărar) stresate cu diferite grade de deficit de apă. Astfel,
unele uleiuri volatile au crescut în concentrație, la nivel de stres mai ridicat, iar altele au scăzut
(Petropoulos şi colab., 2008).

1.1. Realizarea condițiilor experimentale pentru creșterea plantelor în câmp de
microunde
În studiul de față, în vederea evaluării efectelor iradierii cu microunde asupra speciilor
vegetale au fost selectate câteva plante aromatice: cimbrul de grădină (Satureja hortensis L.),
busuiocul (Ocimum basilicum L.), rozmarinul (Rosmarinus officinalis L.), pătrunjelul
9

(Petroselinum crispum L.), ţelina (Apium graveolens L.) şi mărarul (Anethum graveolens L.).
Expunerea la radiaţia de microunde s-a efectuat în două incinte anechoice: una de referinţă şi una
în care au acţionat microundele (Figura 1). Cele două incinte anechoice cubice au fost identice, cu
dimensiunea de 37 x 37 x 37 cm3, cu pereţi captuşiţi cu structuri piramidale de înălţime de 4 cm şi
amplasate în aceleaşi condiţii de temperatură/umiditate şi închise complet. Incintele prezintă o
izolare de radiofrecvenţă între interior şi exterior de 60 dB.

Figura 1. Incinta anechoică de tratament în câmp de microunde.
Temperatura şi umiditatea în cele două incinte au fost înregistrate permanent şi s-a observat
o bună corelare între acestea; creşterea temperaturii determină scăderea umidităţii cu acelaşi
procent în ambele incinte, astfel condiţiile de creştere fiind aproape identice în cele două incinte
(Figura 2).
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Figura 2. Variaţia temperaturii şi a umidităţii în funcţie de timp, în cele două incinte anechoice.
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În prima incintă de referinţă s-a amplasat proba martor (referință), iar în celelalte au fost
introduse plantele pentru iradiat, incinte în care acţionează microundele pe două domenii: GSM,
utilizând un generator în domeniul 860 – 910 MHz, putere totală de ieşire 30 dBm (1000 mWatt) (M1);
WLAN (wireless local area network), utilizând un router generator 802,11 g, cu frecvenţă de operare
în domeniul 2,4 – 2,49 GHz, cu canalul principal de operare la 2,42 GHz, putere totală de ieşire 18
dBm (101,8 mWatt) (M2). Iradierea s-a menţinut pe o perioadă de trei săptămâni, după care plantele
au fost scoase din incinte şi crescute în cameră.
Din Figura 3 se poate observa că nu sunt diferenţe mari în ceea ce priveşte creşterea
plantelor în cele două camere anechoice.

a

b

Figura 3. Cimbrul de grădină după 9 zile de la semănare, din camera de referinţă (a) şi
camera de iradiere (b).
După cele trei săptămâni, plantele au fost scoase din incinte şi s-a urmărit evoluţia acestora
în condiții normale. Cimbrul a murit după aproximativ două săptămâni, din rozmarin a rămas o
singură plantă care fusese supusă iradierii cu microunde, iar busuiocul s-a dezvoltat normal. La
busuiocul supus iradierii cu microunde, frunzele au fost mai mari şi mai verzi, iar tulpina a
prezentat tendinţa de ramificare puternică (Figura 4). Busuiocul iradiat a înflorit mai devreme
decât cel din incinta de referinţă (Figura 4.II).
Proprietățile antioxidante și beneficiile pentru sănătate ale compușilor polifenolici
reprezintă tema a numeroase lucrări științifice. S-a dovedit că stresul asupra țesuturilor biologice
duce la modificări biochimice având ca răspuns o creștere a cantităților unor compuși antioxidanți
sau accelerarea activității enzimelor implicate în regenerarea metaboliților antioxidanți (Salar şi
colab., 2013). Astfel, s-a arătat că deficitul de apă a dus la acumularea de compuși polifenolici
totali (în special antociani), la unele soiuri de zmeur și mur cultivate în câmp, în condiții de apă și
lumină diferite (Pascu şi colab., 2002). Zhao și colaboratorii (2011) au observat o creștere a
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conținutului de flavonoide, polifenoli totali și accelerarea activităților enzimelor fenil-alaninamonia liaza, lipoxigenaza și polifenol oxidaza, în frunzele plantelor de soia crescute în condiții
de concentrații crescute de ozon O3, comparativ cu plantele control. Alte dovezi experimentale au
evidențiat faptul că plantele de măslin au dobândit rezistență la frig prin creșterea cantităților de
metaboliți secundari (polifenoli totali), și în paralel, a capacității antioxidante, în timpul procesului de
aclimatizare, arătând că acest proces poate induce activarea mecanismelor de apărare a plantelor
împotriva stresului generat de temperaturile scăzute (Cansev şi colab., 2012).

I.a

I.b

II.a

II.b

Figura 4. Primul lot de plante neiradiate (a) şi iradiate (b) în diferite stadii de dezvoltare: la 8
săptămâni după iradiere (I) şi la 23 săptămâni după iradiere (II).

1.2. Determinarea influenţei microundelor asupra compuşilor polifenolici din plantele
supuse iradierii
Compușii polifenolici sunt metaboliți secundari, care joacă un rol important în creștere și
reproducere, oferind protecție împotriva agenților patogeni, şi contribuie la caracteristicile de
12

culoare și senzoriale ale fructelor și legumelor (Balasundram şi colab., 2006). Studiile privind
compușii fenolici au arătat o varietate de activități biologice ale acestora, cum ar fi antiinflamatorii, hepatoprotectoare, antioxidante, antitrombotice, vasodilatatoare și anticarcinogenice
(Balasundram şi colab., 2006). În ultimii ani rolul compușilor fenolici și flavonoidelor ca elemente
nutritive protectoare a devenit un domeniu tot mai important al cercetării nutriției umane. Plantele
din familia Lamiaceae și Apiaceae sunt, de asemenea, o sursă de compuși fenolici cu activitate
biologică ridicată. Multe specii din familia Lamiaceae au fost utilizate pe scară largă în medicina
tradițională și ca mirodenii în alimentație timp de secole (Balasundram şi colab., 2006). Printre
plantele aromatice care aparțin familiei Lamiaceae, busuiocul (Ocimum basilicum L.) este frecvent
utilizat. Busuiocul este originar din India și cultivat în unele regiuni din Asia, Africa și regiunea
mediteraneană. Datorită compușilor fenolici și aromatici, busuiocul prezintă activitate
antioxidantă și antimicrobiană (Lee şi Scagel, 2009).
În studiul de față, determinarea influenţei microundelor asupra compuşilor polifenolici s-a
efectuat pe plantele aromatice din familia Lamiaceae (cimbru de grădină și busuioc) și familia
Apiaceae (pătrunjel, țelină și mărar), utilizând ca metode de analiză tehnicile spectrofotometrice
şi cromatografice.
Pentru caracterizarea plantelor neiradiate şi iradiate cu microunde, compuşii polifenolici
au fost extraşi prin ultrasonarea a 0,5 g de plantă neiradiată şi iradiată în 40 mL amestec etanol –
apă (80:20, v/v), în cazul plantei Satureja hortensis L., respectiv în 40 mL amestec etanol – apă
(60:40, v/v), în cazul Ocimum basilicum L., Petroselinum crispum, Apium graveolens prin
ultrasonare timp de 30 minute, la 35°C, într-o baie de ultrasonare de tip Elmasonic S, metodă
aleasă în urma optimizării metodei de extracție pentru fiecare plantă. După extracție, probele au
fost filtrate și evaporate până la sec, într-un rotaevaporator, la temperatură mai mică de 70°C.
Reziduul a fost reluat în 10 ml solvent, filtrat și apoi supus analizei cromatografice și
spectrofotometrice. Rezultatele obţinute pentru plantele supuse tratamentelor cu microunde au fost
analizate şi interpretate comparativ cu datele înregistrate la plantele neiradiate (de referinţă),
cultivate în condiţii similare fără însă a fi supuse iradierii (Lung şi colab., 2016; Soran şi colab.,
2016; Lung şi colab., 2013a).

1.2.1. Analiza spectrofotometrică a compuşilor polifenolici
Din clasa compușilor bioactivi din plante fac parte acizii polifenolcarboxilici și
flavonoidele. Conţinutul total de flavonoide şi de acizi polifenolcarboxilici (de tip acid cafeic) a fost
determinat prin analiza spectrofotometrică.
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1.2.1.1. Analiza spectrofotometrică a acizilor polifenolcarboxilici
Conţinutul total de acizi polifenolcarboxilici s-a determinat spectrofotometric în urma
reacţiei cu reactivul Arnow (XXX – Farmacopeea Română, 1976), utilizându-se: HCl 0,1 M,
NaOH 0,1 M, reactiv Arnow (1 g NaNO2 şi 1 g NaMoO4 dizolvaţi în 10 mL apă bidistilată) și un
spectrofotometru UV-1800 Shimadzu.
Pentru trsasarea dreptei de calibrare au fost preparate soluţiile etalon, proba blank şi proba
de analizat. Din soluţiile etalon de acid cafeic cu concentraţia 1 mg mL-1 s-au preparat soluţiile de
lucru (concentraţii cuprinse între 0,005 – 0,2 mg mL-1) prin diluţii succesive. Prepararea probei
blank s-a realizat într-un balon cotat de 10 mL la care s-au adăugat 2 mL HCl (0,1 M), 2 mL reactiv
Arnow, 2 mL NaOH (0,1 M) şi s-a adus la cotă cu apă bidistilată. Prepararea probei de analizat sa realizat prin adăugarea a 1 mL soluţie etalon, 2 mL HCl (0,1 M), 2 mL reactiv Arnow, 2 mL
NaOH (0,1 M) într-un balon cotat de 10 mL, şi s-a adus la cotă cu apă bidistilată. Absorbanţa
probei de analizat în raport cu proba blank s-a măsurat la 505 nm.
Pe baza datelor experimentale obţinute s-a reprezentat grafic dependenţa absorbanţă =

Absorbanţa

f(concentraţie), și s-au determinat parametrii dreptei de calibrare (Figura 5).

0.5

y = 1.7324x + 0.0216

0.4

R = 0.9994

2

0.3
0.2
0.1
0
0

0.1

0.2

0.3

-1

Concentraţia [mg mL ]

Figura 5. Reprezentarea grafică a dreptei de calibrare a acidului cafeic.
Determinarea absorbanţei şi calculul concentraţiei de acizi polifenolcarboxilici în
extractele hidroalcoolice obţinute s-a realizat prin măsurarea și compararea probei de analizat cu
proba blank. Prepararea probei blank s-a realizat într-un balon cotat de 10 mL introducându-se 1
mL extract hidroalcoolic de cimbru, respectiv busuioc şi s-a adus la cotă cu apă bidistilată.
Prepararea probei de analizat s-a realizat într-un balon cotat de 10 mL în care s-a introdus 1 mL
extract hidroalcoolic de cimbru, respectiv busuioc, 2 mL HCl (0,1 M), 2 mL reactiv Arnow, 2 mL
NaOH (0,1 M) şi s-a adus la cotă cu apă bidistilată. Absorbanţa probei de analizat în raport cu
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proba blank s-a măsurat la 505 nm (XXX – Farmacopeea Română, 1976). Astfel, cantităţile de
acizi polifenolcarboxilici de tip acid cafeic din plantele studiate sunt prezentate în Figura 6.

Cantitate acizi polifenolcarboxilici [mg/g plantă]

busuioc
cimbru

3

2

1

0
plante referinţă

plante iradiate

Figura 6. Diagrama comparativă a cantităţii de acizi polifenolcarboxilici de tip acid cafeic din
plantele studiate.
Cantitatea de acizi polifenolcarboxilici atât în cimbru, cât şi în busuioc creşte în plantele
iradiate faţă de cele de referinţă.

1.2.1.2. Analiza spectrofotometrică a flavonoidelor
Analiza cantitativă a flavonoidelor totale s-a realizat spectrofotometric, utilizând extractele
obținute prin metoda descrisă la punctul anterior. Conținutul de flavonoide totale s-a evaluat prin
metoda colorimetrică, utilizând clorură de aluminiu (Farmacopeea Română, 1993).
Pentru trasarea dreptei de calibrare s-au parcurs următoarele etape:
• prepararea unei soluții stoc de quercetin de concentrație 1 mg mL-1, din care au fost
preparate, prin diluţii succesive, soluții de concentrații 0,001 – 0,15 mg mL-1.
• proba blank cu 1 mL soluție etalon, s-a adus la cotă cu apă bidistilată într-un balon de 10
mL.
• pentru proba de analizat s-a utilizat 1 mL soluție etalon la care s-au adăugat 5 mL acetat
de sodiu (100 g L-1) și 3 mL clorură de aluminiu (25 g L-1), după care s-a adus la semn cu
apă bidistilată într-un balon de 10 mL.
• s-a măsurat absorbanța probei de analizat în raport cu proba blank la lungimea de undă
de 434 nm, la care s-a obținut absorbanța maximă.
Pe baza datelor experimentale s-a trasat dreapta de calibrare (Figura 7) utilizând programul
SMAC.
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Figura 7. Reprezentarea grafică a dreptei de calibrare a quercetinului.
S-au calculat limita de detecție LOD (1,2 µg mL-1) și limita de cuantificare LOQ (2 µg mL1).

Utilizând această metodă s-au analizat extracte din plantele iradiate cu microunde de frecvenţă

WLAN şi plantele neiradiate. Pe baza dreptei de calibrare şi a absorbanţei extractelor obţinute prin
ultrasonare s-a determinat cantitatea totală de flavonoide din frunzele de busuioc, pătrunjel, ţelină,
mărar iradiate şi neiradiate şi s-a constatat o creştere a cantităţii de flavonoide în plantele iradiate
cu microunde (Figura 8).

Conţinut flavonoide
[mg QE/100 g planta]

140
Iradiat
Neiradiat

120
100
80
60
40
20
0
Busuioc

Marar

Patrunjel Telina

Figura 8. Diagrama comparativă a cantităţii totale de flavonoide.

1.2.2. Analiza acizilor polifenolici prin cromatografia de lichide de înaltă performanţă
Cromatografia de lichide de înaltă performanţă (HPLC, high performance liquid
chromatography) permite, pe lângă identificarea compuşilor dintr-o probă complexă şi
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determinarea cantitativă a acestora. Timpii de retenţie şi lungimea maximă de undă la care absorb
compuşii polifenolici sunt prezentaţi în Tabelul 1.
Tabel 1. Timpii de retenţie şi lungimea maximă de undă la care absorb compuşii polifenolici.
Nr.
crt.

Compus polifenolic

tR
(min)

Masa moleculară
(g mol-1)

Lungime de undă
maximă (nm)

1

Acid cafeic

7,16

180

324

2

Acid elagic

7,49

302

302

3

Rutin

7.55

610

253

4

Quercetin-3b-glucoside

7,70

464

250

5

Apigenin-7-glucoside

8,07

432

335

6

Acid ferulic

8,17

194

326

7

Acid rozmarinic

8,33

360

330

8

Acid ursolic

8,34

457

229

9

Quercetin

8,75

302

372

10

Kaempferol

9,07

286

369

11

Luteolin

9,59

286

348

12

Hesperetin

9,80

302

288

13

Naringenin

10,37

272

289

14

Apigenin

10,78

270

336

Analiza prin HPLC a compuşilor polifenolici prezenţi în extractele de plante aromatice
luate în studiu, a fost realizată cu ajutorul unui sistem Shimadzu, alcătuit dintr-o pompă binară,
degazor, autosampler, termostat setat la temperatura de 30°C, detector cu şir de fotodiode (PDA,
photodiode array detector) şi spectrometru de masă (MS, mass spectrometer). Faza staționară
folosită a constat într-o coloană RP-18 (250 mm x 4 mm i.d., particule de 5 μm). Faza mobilă a
fost acetonitril şi apă (cu acid formic pH = 3) eluţia realizându-se cu un gradient liniar pornind cu
acetonitril 5% până la acetonitril 42% în 5 minute, urmată de o eluţie cu un gradient liniar cu
acetonitril până la 35% în 25 minute. Debitul fazei mobile a fost de 0,43 mL min-1, iar volumul de
injecţie de 10 μL.
În urma analizei calitative a extractelor de plante neiradiate și iradiate, timpii de retenție,
spectrele de masă și lungimea de undă maximă a substanțelor standard au fost comparate cu
compușii din extractele de plante. Au fost identificaţi următorii compuși: rutin în extractele de
țelină și pătrunjel, acid cafeic și acid rozmarinic în extractele de busuioc (Figura 9), acidul cafeic,
rozmarinic şi luteolina în extractele de cimbru (Figura 10). Pe lângă aceşti compuşi în extractele
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de cimbru au fost identificaţi şi luteolina şi naringeninul (Soran şi colab., 2016a; Lung şi colab.,
2013a).

a

b

Figura 9. Cromatogramele extractelor de Ocimum basilicum L: neiradiate (a); iradiate (b);
obținute prin ultrasonare, cu un amestec de etanol - apă (60:40, v/v).

Figura 10. Chromatograma HPLC a compuşilor polifenolici din extractele de plante
Satureja hortensis L.
Pentru compușii identificați, intensitatea maximă a fost obţinută la lungimea de undă de
330 nm. De asemenea, s-a observat că extractele neiradiate și iradiate nu variază din punct de
vedere calitativ. Lungimea de undă maximă şi m/z specifice pentru compușii identificați sunt
prezentate în Tabelul 2 (Soran şi colab., 2016a; Lung şi colab., 2013a).
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Tabel 2. Compușii polifenolici identificaţi în extractele de plante studiate.
Compus polifenolic

tR
(min)

Lungimea de
undă maximă
(nm)

RSD
(%)

M - H+

Acid cafeic

7,16

324

0,18

179

Acid rosmarinic

8,33

330

0,50

359

Rutin

7,55

253

0,67

609

Luteolin

9,59

348

0,63

285

Naringenin

10,37

289

0,24

271

Apigenin

10,78

336

0,37

269

Condițiile HPLC folosite la separarea compușilor polifenolici au asigurat timpi de retenție
şi arii reproductibile. Analiza cantitativă a compușilor polifenolici identificați din extractele de
plante a fost realizată prin metoda standardului extern. Soluțiile standard au fost preparate în
metanol. Dreptele de calibrare pentru standarde au fost reprezentate grafic folosind ariile în funcție
de concentrație și sunt prezentate în Tabelul 3 (Soran şi colab., 2016a; Lung şi colab., 2013a).
Tabel 3. Parametrii de regresie liniară pentru compușii polifenolici identificați
în plantele studiate.
Domeniul
liniar
(μg mL-1)

Ecuația de regresie
liniară
ay = ax + b

Coeficien
t de
corelație

LOQ
(μg mL-1)

LOD
(μg
mL-1)

Acid cafeic

0,05-10

y = 110181x +
12398

0,9987

0,35

0,02

Acid rosmarinic

0,1-10

y = 50202x - 2219

0,9995

0,30

0,17

Rutin

0,1-10

y = 13473x + 2237

0,999

0,28

0,14

1-20

y = 11260x –
8429,8

0,9988

1,57

1,16

0,05-10

y = 273363x +
42167

0,9989

0,31

0,16

1-20

y = 10274x - 4331,5

0,9989

1,23

0,82

Compus
polifenolic

Luteolin
Naringenin
Apigenin
a

-1

y = Aria compusului; x = Concentraţia (μg mL ) compusului.

În Figurile 11 şi 12 s-a comparat conţinutul de acid rozmarinic, cafeic şi de rutin din
plantele control şi cele iradiate cu microunde (Soran şi colab., 2016a).
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Figura 11. Diagrama comparativă a cantităţii de compuşi polifenolici în extractele de
Ocinum basilicum.

Figura 12. Diagrama comparativă a cantităţii de rutin în extractele de Petroselinum crispum L.
şi Apium graveden L.
Cantitatea de compuși polifenolici este mai mare în plantele supuse iradierii cu microunde
decât în plantele de referință. Astfel, în planta iradiată cantitatea de acid cafeic, respectiv acid
rozmarinic este cu 579,17% și 57,93% mai mare în comparație cu plantele de busuioc referință. În
cazul pătrunjelului și a țelinei, cantitatea de rutin din plante iradiate este cu 56,56%, respectiv
21,55% mai mare decât din plantele de referință. În urma analizei datelor experimentale obţinute,
s-a observat că microundele de frecvenţă WLAN au o influență mai mare asupra acidului cafeic
(Soran şi colab., 2016a).
Printre compuşii polifenolici identificaţi în cimbru, acidul rozmarinic a fost determinat în
cea mai mare cantitate, urmat de luteolin, acidul cafeic, apigenin şi naringenin (Figura 13).

20
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0,00
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Figura 13. Diagrama comparativă a cantităţii de compuşi polifenolici din Satureja hortensis L.
Din Figura 13 se observă că în plantele iradiate cu microunde, conţinutul de compuşi
polifenolici este mai mare decât în cele neiradiate (Lung şi colab., 2013a).

1.3. Determinarea influenței microundelor asupra pigmentilor asimilatori din plantele
studiate
Fotosinteza reprezintă procesul fiziologic prin care plantele verzi îşi sintetizează, cu
ajutorul luminii şi cu participarea pigmenţilor asimilatori, substanţele organice proprii, folosind ca
materii prime o sursă de carbon (CO2 sau ionii bicarbonat), apă şi săruri minerale.
După structură, pigmenţii asimilatori se împart în trei grupe:
• pigmenţii clorofilieni care au importanţă deosebită în fotosinteză;
• pigmenţii carotenoidici însoţesc pigmenţii clorofilieni şi pe lângă rolul în fotosinteză
au un rol important în protecţia pigmenţilor clorofilieni împotriva efectului radiaţiilor
UV;
• pigmenţii ficobilini care se găsesc la algele albastre-verzi şi roşii.
Pigmenţii asimilatori se utilizează în cercetările comparative privind reacţiile fiziologice
ale diferitelor specii la variaţiile factorilor de mediu sau ale factorilor de stres. Procesul de
fotosinteză este dependent de absorbţia luminii de către pigmenţii clorofilieni, dintre care
importanță ridicată prezintă clorofila a şi clorofila b, şi de către pigmenţii carotenoidici, consideraţi
pigmenţi accesorii. Clorofilele a şi b absorb radiaţie atât în regiunea albastră cât şi în cea roşie a
spectrului (424 – 491 nm şi 647 – 700 nm). Domeniul de lungimi de undă absorbit de către
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clorofile, şi implicit şi domeniul de energie, este extins de către pigmenţii adiţionali pe tot
domeniul vizibil.

1.3.1. Determinarea pigmenţilor clorofilieni din plantele studiate
Studiul literaturii de specialitate a demonstrat că o cale adecvată şi precisă de analiză a
pigmenţilor clorofilieni este prin înregistrarea spectrelor în domeniul vizibil (Vis). Motivaţia
constă în faptul că, de regulă, pigmenţii clorofilieni sunt de ordinul a mg g-1 ţesut vegetal faţă de
cantitatea de ordinul μg g-1 ţesut vegetal (cum ar fi carotenoidele) şi care absorb în acelaşi domeniu
Vis.
Probele de plante (1 g) au fost omogenizate cu ajutorul unui Ultraturrax în prezenţa a 20
mL 90% acetonă în apă şi apoi lăsate timp de două ore sub agitare. Extracţia s-a repetat cu încă 10
mL 90% acetonă în apă până la decolorarea materialului vegetal. Probele s-au filtrat şi s-a
înregistrat spectrul Vis cu ajutorul unui spectrofotometru UV-Vis de tip Jasco V-530 (Lung și
colab., 2013b).
Concentraţia pigmenţilor clorofilieni s-a calculat după următoarele formule, ţinându-se
cont de absorbanţele la diferite lungimi de undă:
• clorofila a (mg g-1 ţesut vegetal proaspăt) : (11,75 x A 663 – 2,35 x A645 ) x 50/ 500;
• clorofila b (mg g-1 ţesut vegetal proaspăt) : (18,61 x A 645 – 3,96 x A663 ) x 50 / 500.
Conţinutul în clorofilele a şi b din plantele supuse microundelor a fost mai mic şi în acest
caz decât în plantele de referinţă, aşa cum se observă de altfel din Figurile 14 şi 15 (Lung și colab.,
2013b).

Figura 14. Conţinutul în clorofila a (mg g-1) din plantele studiate.
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Figura 15. Conţinutul în clorofila b (mg g-1) din plantele studiate.
Conţinutul în clorofilele a şi b este mai mare pentru plantele martor luate din natură
(rozmarin, cimbru, busuioc) decât pentru restul probelor analizate, iar conţinutul în clorofila a este
întotdeauna mai mare decât cel în clorofila b. Extracţia în acetonă a fost şi în acest caz mai eficientă
decât cea cu etanol pentru toate speciile analizate.

Cantitate [mg g-1 plantă].

Conţinutul în clorofila a şi b din probele analizate este prezentat în Figura 16.
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Figura 16. Conţinutul (mg g-1) în clorofila a şi clorofila b din plantele analizate.
Conţinutul în clorofilele a şi b din plantele supuse microundelor a fost de ∼3 ori mai mic
decât în plantele de referinţă (Lung și colab., 2013b).
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1.3.2. Determinarea pigmenţilor carotenoidici din plantele studiate
Carotenoidele, sursele de bază ale pigmenţilor galben, portocaliu şi roşu din plante, sunt
larg distribuite în natură. Acestea sunt prezente în toate organismele vii, de la bacterii, drojdie,
alge, până la animale. Aceşti compuşi reprezintă un grup de mai mult de 700 de pigmenţi naturali
care sunt sintetizaţi de plante, alge, ciuperci şi bacterii. Cele mai multe dintre acestea pot fi găsite
în plantele superioare, în special în frunze, flori şi fructe (Jaswir şi colab., 2011). Carotenoidele
sunt cunoscute ca fiind substanţe cu proprietăţi farmacologice. Acestea sunt utilizate pe scară largă
în produsele alimentare şi în produsele farmaceutice. În prezent, în scopuri comerciale
carotenoidele pot fi produse prin sinteze chimice, fermentare sau izolarea din surse naturale.
Carotenoidele au efect benefic asupra sănătații umane, cum ar fi: sursă de pro-vitamina A
(Okada şi colab., 2008), antioxidant (Tian şi colab., 2007), anticancerigen (Nishino şi colab.,
2002), efect împotriva obezităţii (Ikeuchi şi colab., 2007; Maeda şi colab., 2007) şi efect anabolic
asupra oaselor (Uchiyama şi colab, 2004).
Probele de plante (1 g) au fost omogenizate cu ajutorul unui Ultraturrax în prezenţa a 20
mL 90% acetonă în apă şi apoi lăsate timp de două ore sub agitare. S-a repetat extracţia cu încă
10 mL 90% acetonă în apă până la decolorarea materialului vegetal. În unele cazuri s-a utilizat
etanolul în locul acetonei în protocolul prezent cu scopul de a compara eficienţa extracţiei
pigmenţilor vegetali în solvenţi diferiţi. În acest caz însă, probele au fost evaporate până la sec şi
reluate într-un volum cunoscut de acetonă 90% pentru înregistrarea spectrului. Probele s-au filtrat
şi s-a înregistrat spectrul în domeniul Vis.
Pentru înregistrarea spectrului carotenoidelor în scopul analizei calitative a acestora, un
volum cunoscut de soluţie acetonică obţinut la faza precedentă s-a concentrat la rotaevaporator
după care s-au adăugat 20 mL soluţie metanolică de KOH 30% şi 20 mL de eter etilic şi s-a lăsat
sub agitare timp de 6 ore (etapă de saponificare). În continuare, s-a spălat cu apă soluţia eterică de
carotenoide până la pH neutru după care s-a concentrat până la sec şi s-a reluat într-un volum
cunoscut de fază mobilă conţinând terţ-butil metil-eter (Matea și colab, 2010).
În scopul identificării carotenoidelor în urma separării acestora prin metoda HPLC-PDA,
(cromatografie de lichide de înaltă performanţă – detector cu şir de fotodiode) s-a recurs la
înregistrarea spectrelor în domeniul Vis pentru standardele de α- şi β-carotină, luteină, zeaxantină,
violaxantină şi neoxantină care sunt prezentate în continuare. Fiecare carotenoidă are o amprentă
specifică concretizată prin maxime la lungimi de undă diferite. Ca exemplu se dă spectrul în
domeniul Vis al standardului de α-carotină.
În general spectrul carotenoidelor prezintă trei maxime situate în domeniul 420-430 nm,
440-460 nm şi 470-480 nm (mai puţin evidente în cazul spectrului alfa carotinei). Folosind un
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detector PDA se poate compara spectrul obţinut pentru fiecare pic rezultat în urma separării
cromatografice şi cel înregistrat în prealabil pentru fiecare standard în condiţiile folosirii aceluiaşi
solvent. Avantajele utilizării detectorului PDA în comparaţie cu un detector UV-Vis sunt în acest
caz bine evidenţiate. Spectrele în domeniul Vis ale extractelor de carotenoide totale sunt
asemănătoare cu cele ale standardelor de carotenoide, cu trei maxime caracteristice.
Extractul obţinut a fost trecut în eter etilic, iar conţinutul total de carotenoide a fost
determinat spectrofotometric după relaţia de mai jos (Britton şi colab., 1995):
X (mg carotenoide) = (A x V x 1000)/ (2500 x l x 100)
în care: A = absorbţia probei citită la λmax = 450 nm; V = volumul probei (mL); 2500 = coeficient
de absorbţie molar (E1%) pentru carotenoide; l = 1 cm – lungimea cuvei spectrofotometrului
(drumul optic).
Pigmenţii carotenoidici au fost analizaţi prin HPLC. Sistemul HPLC a constat din pompă
LC20 AT Shimadzu şi detector Shimadzu PDA. S-a utilizat o coloană YMC C30 (25 cm x 4.6
mm, diametrul particulelor 5 μm). Faza mobilă a constat în două amestecuri de solvenţi: (A)
metanol/metil-tert-butil-eter/apă (81/15/4) şi (B) format din aceeaşi componenţi în raport de
6/90/4. S-a folosit un gradient liniar de la 1% B la 100% B în 90 min. Identificarea carotenoidelor
s-a bazat pe comparaţia cu timpii de retenţie ai standardelor şi pe spectrele de absorbţie. Câteva
cromatograme reprezentative pentru pigmenţii carotenoidici din speciile de plante analizate sunt
prezentate în Figurile 17 şi 18 (Matea și colab, 2010)..

Figura 17. Cromatograma HPLC pentru carotenoidele din
extractul acetonic de busuioc neiradiat.
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Figura 18. Cromatograma HPLC pentru carotenoidele din extractul acetonic de busuioc supus în
prealabil la microunde.
Din cromatograme nu se observă modificări esenţiale din punct de vedere calitativ, în
extractul de busuioc iradiat, β-criptoxantina dispare sau există doar în urme.
Conţinutul în carotenoide totale în probele analizate (Figura 19) a fost mai mic decât în
plantele de referinţă (17,3 μg g-1 faţă de 22,5 μg g-1 în cazul rozmarinului şi respectiv 28,9 μg g-1
faţă de 59,4 μg g-1).

Figura 19. Conţinutul în carotenoide totale (μg g-1) din plantele analizate.
Concentraţia procentuală a pigmenţilor carotenoidici (din total carotenoide) în probele
analizate prin HPLC s-a determinat apelând la dreptele de calibrare realizate în laborator pentru
principalele carotenoide şi este prezentată în Figura 20.
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Figura 20. Variaţia conţinutului de carotenoide în plantele studiate.
Din datele de mai sus se poate observa că pigmenţii carotenoidici majoritari în probele
studiate sunt β-carotenul şi luteina, iar că pigmenţii minoritari sunt zeaxantina şi β-criptoxantina.
Şi în acest caz s-a observat scăderea cantităţii de carotenoide în plantele iradiate.

1.4. Determinarea efectului microundelor asupra uleiurilor volatile din plantele
neiradiate şi iradiate cu microunde
Uleiurile esențiale sunt compuse dintr-o gamă largă de compuși chimici bioactivi. Acestea
sunt compuși aromatici volatili și lichizi proveniţi din surse naturale, de obicei plante, și pot fi
găsite în diferite părți ale plantei, cum ar fi frunzele, florile, fructele, iarba, rădăcinile, lemnul,
scoarța de copac. Uleiurile esențiale sunt constituenți chimici, care sunt împărțiţi în două clase:
terpene și fenilpropanoide (Nóbrega de Almeida şi colab., 2011). În general, uleiurile esenţiale
sunt amestecuri de terpenoide, în special monoterpene (C10), şi sesquiterpene (C15). Diterpenele
(C20) pot fi, de asemenea, prezente sub formă de diferite molecule (De Martino şi colab., 2015;
Calín-Sánchez şi colab., 2012). O importanță deosebită o reprezintă compoziția în uleiuri volatile
datorită faptului că acestea reflectă apariția unui factor de stres aplicat plantei.
În cazul studiului nostru, probe de frunze proaspete de plante au fost uscate în etuvă, la 30°C.
0,5 g din aceste probe au fost mărunțite în azot lichid, cu ajutorul unui mojar cu pistil, iar uleiurile
esențiale au fost extrase în 25 mL de amestec 1 : 1 (v/v) de dietileter și n-hexan. Inițial, materialul
vegetal a fost îmbibat în soluție de extracție, iar apoi uleiurile esențiale au fost extrase prin
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ultrasonare la 30°C, timp de 30 min. Extractele s-au decantat şi s-au filtrat înainte de analiza
cromatografică.
Extractele au fost analizate prin cromatografia de gaze cuplată cu spectrometria de masă (GCMS), cât şi prin HPLC. Analizele GC-MS au fost realizate cu ajutorul unui cromatograf Shimadzu
QP2010 Plus cuplat cu MS cuadrupol. Condiţiile de analiză au fost următoarele: temperatura
injectorului: 215°C, temperatura iniţială a cuptorului de 40°C a fost păstrată timp de 1 min, urmată de
încălzire cu 5°C min−1 până la 200°C, unde s-a păstrat timp de 1 min. Încălzirea a continuat apoi cu o
viteză de 10°C min−1 până la 220°C şi a fost menţinută timp de 5 min. Heliul a fost utilizat ca şi gaz
purtător, cu un debit constant de 1 mL min−1. Spectrometrul de masă cu impact de electroni a fost
utilizat la 70 eV, în domeniul de scanare m/z 30 – 400, temperatura interfeţei de transfer a fost setată
la 240°C şi temperatura sursei de ioni la 150°C (Stan și colab., 2013).
Pe baza cromatogramelor înregistrate s-au detectat 10 compuşi în Petroselinum crispum, 11
compuşi în Anethum graveolens şi 7 compuşi în Apium graveolens, monoterpenele constituind
componentul principal al uleiurilor esenţiale. Pe lângă acestea, câteva benzenoide sunt, de
asemenea, componente dominante ale uleiului: apiol în pătrunjel, miristicin şi dilapiol în mărar.
Compuşii volatili principali din ţelină au fost: 3-hexen-1-ol, mircen, α-ocimen, γ-terpinen (Figura
21).
În studiul realizat, s-a constatat că, în general, conţinutul de uleiuri volatile a crescut în
plantele iradiate cu microunde de frecvență GSM, în timp ce efectul microundelor cu frecvență
WLAN a fost mai puțin clar, variind de la pozitiv sau negativ pentru diferite componente și specii
(Figura 21). Comparând cele trei specii de plante luate în studiu, cele mai puternice efecte s-au
observat în cazul uleiurilor volatile din Anethum graveolens (Stan și colab., 2013).
Pentru compuşii individuali din Petroselinum crispum, iradierea cu microunde de tip GSM
a produs o creştere statistică a conţinutului în 3-hexen-1-ol, mircen, α-felandren, β-felandren,
miristicin şi apiol. Comparativ cu referinţa, conţinutul în apiol a crescut de mai mult de şapte ori.
Microundele cu frecvenţă WLAN au condus, în această plantă, la creşterea conţinutului de α-pinen,
β-felandren, miristicin şi apiol (Figura 21a).
În Anethum graveolens iradiat cu microunde GSM, a fost observată o creştere a
conţinutului de: β-pinen, α-felandren şi dilapiol (Figura 21b). Microundele cu frecvenţă WLAN
au provocat o scădere a conţinului în α-felandren, miristicin şi dilapiol, cea mai mare scădere
observându-se pentru miristicin (aproximativ 18% din conţinutul în plantele de referinţă, Figura
21b). În Apium graveolens, ambele tipuri de microunde au condus la creşterea conţinutului în 3hexen-1-ol (Figura 21c). Iradierea cu microunde WLAN a condus la reducerea cantităţii de mircen
(19%) şi de α-ocimen (21%) (Figura 21c).
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Figura 21. Modificarea conţinutului de terpene (mg g-1 FW) în frunzele de Petroselinum crispum
(a), Anethum graveolens subsp. hortorum (b) şi Apium graveolens (c) ca răspuns la iradierea cu
microunde în domeniul GSM şi WLAN.
Pentru analizele extractelor de uleiuri volatile prin metoda HPLC s-a utilizat un
cromatograf Shimadzu cu detector PDA şi coloana LiChrosorb RP-18 (5µm, 25 x 0,4 cm)
termostatată la 25°C. Eluţia a avut loc cu gradient, folosind ca solvenţi apa ultrapură (A) şi
acetonitril (B), după cum urmează: 0 – 1 min cu 100% B, cantitatea de acetonitril scăzând până la
25% în minutul 15. Debitul fazei mobile a fost de 1 mL min–1. Prin această metodă au fost
identificaţi miristicinul (201 nm) şi linaloolul (197nm). Pentru cei doi compuşi au fost trasate
dreptele de calibrare (Figura 22) şi s-au determinat limitele de detecţie şi de determinare.
Coeficienţii de corelare au avut valori foarte apropiate de 1 (0,9993 pentru miristicin şi 0,9991
pentru linalool), liniaritatea dreptelor fiind foarte bună. Calculându-se limitele de determinare şi
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de detecţie s-a constatat că pentru miristicin LOD este 32,68 µg mL–1, iar LOQ este 64,57 µg mL–
1.

Pentru linalool LOD a fost 6,33 µg mL–1 şi LOQ a fost 12,50 µg mL–1 (Lung și colab., 2015).

Figura 22. Dreptele de calibrare ale miristicinului şi linaloolului.
Prezenţa miristicinului a fost pusă în evidenţă doar în mărar şi pătrunjel, cantitatea de
miristicin crescând în mărarul iradiat faţă de cea din referinţă. În cazul pătrunjelului s-a observat
o scădere a cantităţii de miristicin cu 26% în plantele iradiate cu microunde de tip GSM şi cu 52%
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în plantele iradiate cu WLAN, faţă de cele de referinţă (Figura 23).
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Figura 23. Conţinutul de miristicin (a) şi linalool (b) (μg g-1 FW) în plantele aromate studiate
iradiate cu microunde de frecvenţă GSM (M1) şi WLAN (M2).
Utilizând aceeaşi metodă HPLC, în toate cele trei plante s-a determinat linaloolul şi
miristicinul (Figura 23). Cantitatea de linalool determinată în plantele studiate a fost mai mare
decât cea de miristicin, iar în mărar şi ţelină a înregistrat o scădere uşoară după iradierea cu
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microunde (până la 6%). Între plantele iradiate cu microunde de tip GSM şi cele cu microunde de
tip WLAN nu au apărut diferenţe (Figura 23) (Lung și colab., 2015).
Uleiurile esențiale din O. basilicum au constat în compuși alifatici saturați: octan; n-decan,
undecan, dodecan, tetradecan, hexadecan; monoterpene: limonen și eucaliptol; compuși oxigenați
cu diferite lungimi ale lanțului: fitol, acid acetic, butanal și acid n-hexadecanoic (Figura 24) (Soran
și colab., 2010). Iradierea plantei de O. basilicum cu ambele tipuri de microunde a condus la o
creştere a conţinutului de uleiuri esenţiale, cu excepţia fitolului, conţinut care a scăzut cu 41% în
cazul iradierii cu microunde de frecvenţă GSM şi 82% în cazul celor iradiate cu frecvenţă WLAN.
În comparaţie cu plantele control, ca răspuns la iradierea cu WLAN, cea mai mare creștere a fost
observată în cazul hexadecanului și octanului (mai mare de 17 ori, Figura 24).
Iradierea plantelor cu microunde de frecvenţă WLAN a condus la creşterea conținutului de
limonen și citidină, cu mai mult de 1,7 ori, în comparație cu plantele control. Cinci dintre uleiurile
esenţiale, acidul n-hexadecanoic, hexadecan, undecan, acid acetic, și butanal, detectate în plantele
iradiate cu microunde de frecvenţă GSM și WLAN nu au fost detectate în plantele control (Figura
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Figura 24. Modificări în conţinutul de uleiuri esenţiale (mg g–1 DW) în O. basilicum ca răspuns
la iradierea cu microunde de frecvenţe corespunzătoare telefoniei mobile (GSM) şi wireless
(WLAN). Datele reprezintă media (± SE) a trei experimente replicate independente realizate cu
plante diferite. * = diferenţe semnificative din punct de vedere statistic între plantele iradiate cu
microunde şi plantele control; # = diferenţe semnificative din punct de vedere statistic între
plantele iradiate cu frecvenţă GSM şi WLAN, (P < 0.05).
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1.5. Monitorizarea modificărilor apărute în emisia de compuşi organici volatili din
plantele iradiate în comparaţie cu plantele de referinţă
Analiza probelor de compuşi organici volatili, captaţi din respiraţia plantelor, s-a realizat
utilizând un sistem de schimb de gaze portabil GFS-3000 (Waltz GmbH, Effeltrich, Germania).
Sistemul este prevăzut o cuvă (camera) cu mediu controlat având o fereastră cu aria de 8 cm2, prin
care mai multe frunze au fost prinse în cuva astfel încât să umple întreaga fereastră a acesteia. Un
volum de aer de 4 L care iese din cuvă a fost captat într-un cartuş din oţel inoxidabil multistrat
(8,88 × 0,65 cm, Supelco, Bellefonte, PA, USA) umplut cu adsorbanţi Carbopack (C 20/40 mesh,
C 40/60 mesh, si X 20/40 mesh). Aerul camerei a fost prelevat la un debit de 200 mL min-1 timp
de 20 min utilizând o pompă 1003-SKC (SKC Inc., Houston, TX, USA) cu debit constant, la
temperatura camerei. Probe de aer de fond au fost luate înainte şi după măsurători folosind acelaşi
sistem, fară frunze închise în cuvă.
În scopul analizei compuşilor organici volatili a fost utilizat un cartuş de desorbţie automat
Shimadzu TD20 (Kyoto, Japonia) şi un sistem GC-MS alcătuit dintr-un cromatograf de gaze
Shimadzu QP2010 Plus cuplat cu MS cuadrupolar (Kyoto, Japonia).
Pentru analiza GC-MS a compuşilor organici volatili emişi s-au utilizat aceleaşi condiţii
experimentale ca în cazul uleiurilor essenţiale. Uleiurile volatile şi compuşii organici volatili emişi
de plante s-au determinat prin compararea spectrelor de masă ale compuşilor individuali cu
spectrele de masă ale unor compuşi standard de puritate înaltă (Sigma Aldrich, St. Louis, MO,
USA) şi folosind o librărie de spectre.
Cantităţile de compuşi organici volatili eliberaţi de plantele control şi plantele iradiate cu
microunde (pătrunjel, mărar şi ţelină), se exprimă ca Φ (nmol m-2 s-1) şi anume numărul de nmoli
de substanţă volatilă emisă pe o suprafaţă de 1 m2 de plantă în interval de 1 secundă (s).
Datele experimentale obţinute reflectă faptul că emisiile observate reprezintă un amestec
de emisii de stocare constând din compuşii prezenţi în uleiurile esenţiale şi emisii “de novo”.
Amestecul de substanţe volatile este foarte complex, şi în cazul tuturor speciilor de plante luate în
prezentul studiu, plantele nestresate emit de asemenea monoterpene şi substanţe benzenoide
prezente în uleiurile esenţiale, iar în anumite cazuri chiar compuşi care în mod obişnuit nu se
regăsesc în compoziţia uleiurilor esenţiale (Figura 25). Numărul de compuşi detectaţi în emisii a
fost mai mare decât în uleiurile esenţiale, observându-se compuşi volatili “de novo” emişi în
condiţii de stres (Figura 25). În emisiile de Petroselinum crispum s-au detectat 16 compuşi, în
Anethum graveolens 16 compuşi, 20 compuşi în Apium graveolens şi 22 compuşi în Ocimum
basilicum.
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Dintre emisiile “de novo”, compuşii volatili din frunzele verzi (“green leaf volatiles”,
GLV), numiţi şi volatile ale lipoxigenazei (LOX volatiles), sunt eliberaţi de către plante ca răspuns
la diferite tipuri de stres. Aceşti compuşi sunt formaţi în urma metabolismului oxilipin prin
degradarea acizilor graşi liberi oxidecanoici cu formare de hidroxiperoxizi, proces catalizat de
liaze, şi de obicei constau dintr-un amestec de aldehide şi cetone C6.
În cazul studiului nostru, toate plantele iradiate cu microunde au emis compuşii volatili
(E)-2-hexenal, (Z)-3-hexenol, 1-hexanol, în timp ce în cazul plantelor control, emisiile GLV au
avut nivele foarte scăzute, la limitele de detecţie ale dispozitivului utilizat (Figura 25).
În general, în toate speciile de plante studiate, emisiile GLV au fost mai semnificative în
cazul iradierii cu microunde de frecvenţă WLAN comparativ cu microundele de frecvenţă GSM.
Aceste rezultate sugerează o stare de stres mai pronunţată în cazul iradierii cu microunde WLAN,
rezultate care sunt în acord cu modificările mai semnificative în anatomia frunzelor induse de
microundele de frecvenţă WLAN (Soran și colab., 2014).
În urma tratamentului cu microunde de tip GSM s-a observat o creştere a emisiei de
monoterpene (Figura 25), în cazul Petroselinum crispum şi Anethum graveolens iradiate. În aceste
specii, emisiile au fost mai pronunţate în urma tratamentului cu microunde WLAN, care s-au
dovedit a avea un efect inhibitor asupra conţinutului acestor terpenoide, de exemplu α-pinen şi βfelandren (Figura 25).
Emisiile de compuşi organici volatili din Petroselinum crispum şi Anethum graveolens au
fost dominate de 1-hexanol (Figura 25), în timp ce în Apium graveolens componentul majoritar
eliberat a fost (Z)-3-hexenol, un component important al uleiurilor esenţiale din această specie de
plantă (Figura 25). Cantitatea totală de compuşi volatili emişi de către plantele de Petroselinum
crispum şi Anethum graveolens iradiate a fost de 5 ori mai mare decât în plantele de Apium
graveolens.
Monoterpenele detectate în emisii au fost α-pinen, β-pinen, camfen, limonen, 3-caren, pcimen, β-felandren, (E)-β-ocimen, eucaliptol şi acetat de bornil. În Petroselinum crispum, emisiile
de α-pinen, β-pinen şi β-felandren au fost dominante şi au crescut ca urmare a iradierii cu
microunde, în special în cazul iradierii cu microunde de frecvenţă WLAN (Figura 25a) (Soran și
colab., 2014.
Efectele tratamentului cu microunde asupra emisiilor de monoterpene au fost similare în
cazul plantelor de Apium graveolens şi Anethum graveolens, dar componenţii principali sunt
diferiţi (Figurile 25b, c). Emisiile de monoterpene din Anethum graveolens au fost dominate de αpinen, α-felandren şi limonen, iar aceste emisii au crescut în urma iradierii cu microunde (Figura
25b).
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În Apium graveolens, emisiile au fost aproape de 4 ori mai scăzute decât în celelalte două
specii de plante şi au fost dominate de α-pinen, β-pinen şi limonen (Figura 25c). Emisiile de
terpene, în mod similar conţinutului de uleiuri volatile, au fost inhibate în urma acţiunii
microundelor (Figura 25).
În general, aceste monoterpene emise sunt compuşi caracteristici eliberaţi de plante şi nu
sunt specifici emisiilor induse în cazul stărilor de stres. Totuşi, gradul de eliberare al acestor
monoterpene tipice este adesea mărit în condiţii de stres, sugerând faptul că emisiile de constituire
(datorate compuşilor de stocare, depozitaţi) şi cele cauzate de stres sunt adesea dificil de separat
(Soran şi colab., 2014).
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Figura 25. Modificarea emisiilor de compuşi organici volatili (nmol m−2 s−1) din frunzele de
Petroselinum crispum (a), Anethum graveolens subsp. hortorum (b) şi Apium graveolens (c) ca
răspuns la iradierea cu microunde în banda wireless router (WLAN) şi telefonie mobilă (GSM).
Fiecare număr corespunde unui compus organic volatil specific: (1) = 1-hexanol; (2) = (Z)-3hexen-1-ol; (3) = (E)-2-hexenal; (4) = α-pinen; (5) = camfen; (6) = β-mircen; (7) = β-pinen; (8)
= α-felandren; (9) = Δ-3-carena; (10) = D-limonen; (11) = para-cimen; (12) = β-felandren; (13)
= (E)-β-ocimen; (14) = 1,8-cineol; 15. acetat de izobornil; (16) = longiciclena; (17) = oxid de
cariofilena; (18) = α-selinen; (19) = (Z)-β-farnesen; (20) = α-cariofilena; (21) = geranilacetona.
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Dintre monoterpenele emise de plante, induse de starea de stres, s-a observat că emisiile de
(E)-β-ocimen şi 1,8-cineol au fost puternic mărite ca urmare a iradierii cu microunde în plantele
de Anethum graveolens (Figura 25). În plus, atât Petroselinum crispum, cât şi Anethum graveolens,
au emis în cantităţi mici longiciclena (o sesquiterpenă emisă de plante în condiţii induse de stres),
sub influenţa radiaţiilor de frecvenţă WLAN (Soran şi colab., 2014).
În cazul Ocimum basilicum, cei 22 de compuşi identificaţi în emisiile frunzelor acestuia,
aparțin la trei clase de compuși cheie: lipoxigenaze (LOX): 1-hexanol, 3-Z-hexenol, 2-E-hexanal;
benzenoide: benzaldehida, cimen, estragol; și terpenoide: D-limonen, camfen, α-pinen, β-pinen,
β-mircen, α-felandren, β-felandren, eucaliptol, α-terpineol, acetat de bornil, acetat de izo-bornil,
α-cariofilen, oxid de carioflen, α-bergamoten, geranil acetona, E-β-ocimene (Figura 26). De
obicei, emisiile de substanțe volatile LOX sunt provocate de stres, în timp ce emisiile de terpenoide
şi benzenoide pot fi constitutive sau induse (Harrison și colab, 2013; Rajabi şi colab., 2013; Joó şi
colab., 2011; Niinemets şi colab., 2010b). Produşii LOX sunt formaţi din acizi grași polinesaturați
care sunt eliberaţi din membranele plantelor, în diferite condiții de stres (Feussner și Wasternack,
2002), iar emisiile LOX sunt considerate a fi unul dintre răspunsurile inițiale ale plantelor la stres
(Liavonchanka și Feussner, 2006). Emisiile LOX, au fost raportate ca răspuns la secetă
(Permyakova și colab., 2012), căldură și frig (Copolovici și colab., 2012), lumină puternică (Loreto
și colab., 2006), ozon (Beauchamp și colab., 2005) sau deteriorări mecanice (Holopainen, 2011;
Allmann și Baldwin, 2010), și poluanți ai mediului înconjurător: antibiotice (Opriș și colab., 2013),
coloranţi textili (Copaciu și colab., 2013) etc. În studiul nostru, creșteri semnificative a cantităţii
de compuși LOX detectaţi au fost observate în cazul 3-Z-hexenol și 2-E-hexanal (de 2,5 mai mare
conținutul în planta iradiată în comparație cu referinţa), ceea ce indică faptul că iradierea cu
microunde a dus la stresarea sporită a plantelor (Soran şi colab., 2014).
Printre compușii organici volatili induşi de stres, compuşii LOX sunt urmaţi de emisii de
mono- și sesquiterpene (Matsui, 2006). Din punct de vedere caracteristic, compoziția emisiilor
constitutive și induse variază, de exemplu, emisiile de monoterpene constitutive sunt de obicei
dominate de monoterpene omniprezente α-pinen, β-pinen și limonen, în timp ce emisiile induse
sunt dominate de o-cimen, linalool și eucaliptol (ex. Niinemets şi colab., 2010a). Emisiile acestor
substanțe volatile au fost considerate drept indicatori extrem de sensibili la stres (Copolovici și
colab., 2012). În general, cantităţi importante de monoterpene pot fi induse în cele mai multe specii
de plante, în diferite condiții de stres (Loreto și Schnitzler, 2010; Niinemets, 2010). Am observat
creșteri importante în emisiile de mai multe alte terpenoide care sunt de obicei asociate cu stresul,
cum ar fi: eucaliptol, estragol, oxid de cariofilen și α-bergamoten (Figura 26). Cea mai mare
creștere a fost obținută de oxid de cariofilen (un conținut mai mare de 21 de ori în comparație cu
plantele control). În timp ce, în general, stresul conduce la emisii sporite, emisiile constitutive sunt
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adesea reduse ca răspuns la stres, mai ales la stres sever (Copolovici şi colab., 2014; Lavoir şi
colab., 2009; Staudt şi colab., 2002).
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Figura 26. Modificări ale emisiilor de compuşi organici volatili (nmol m−2 s−1) din plantele de
Ocimum basilicum ca răspuns la iradierea cu microunde de frecvenţă corespunzătoare telefoniei
mobile (GSM) şi wireless (WLAN). Fiecărui număr îi corespunde un compus organic, după cum
urmează: (1) = 1-hexanol, (2) = 3-Z-hexenol, (3) = 2-E-hexanal, (4) = benzaldehidă, (5) = cimen,
(6)= estragol, (7) = D-limonen, (8) = camfen (9) = α-pinen, (10) = β-pinen, (11) = β-mircen, (12)
= α-felandren, (13) = β-felandren, (14) = eucaliptol, (15) = α-terpineol, (16) = acetat de bornil,
(17) = acetate de iso-bornil, (18) = α-cariofilen, (19) = oxid de cariofilen, (20) = α-bergamoten,
(21) = geranil acetonă, (22) = E-β-ocimen. Semnificaţia statistică este la fel ca în cazul Figurii
24.
În studiul nostru (Figura 26), plantele de Ocimum basilicum iradiate cu microunde au
emisii mai mici de β-pinen, α-felandren și acetat de bornil (cu peste 67% emisii mai scăzute
comparativ cu controlul). În plus, reducerea drastică a emisiilor de β-mircen (94% în plantele
iradiate cu frecvenţă GSM și absența acestuia în plantele iradiate cu frecvenţa WLAN), αcariofilen (90% în plantele iradiate cu frecvenţă GSM și 93% în plantele iradiate cu frecvenţa
WLAN) au fost observate, de asemenea. Printre benzenoide, emisiile de benzaldehidă au scăzut
cu 70% în plantele iradiate cu frecvenţă GSM și 94% în plantele iradiate cu frecvenţa WLAN. În
general, există o relație negativă între emisiile induse și constitutive. Așa cum este prezentat în
Figura 26, iradierea cu frecvență WLAN a condus la o inducere puternică a emisiilor de compuşi
organici volatili decât iradierea cu frecvenţă GSM, sugerând că aceasta este un stres mai sever
pentru plante (Lung și colab., 2016).
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1.6. Variația parametrilor fotosintetici în plantele iradiate cu microunde
În condiții de stres, fotosinteza poate fi afectată, conducând la o inhibare a dezvoltării
plantelor. Determinarea parametrilor fotosintetici a fost realizată cu ajutorul unui sistem portabil
schimbător de gaze GFS-3000 (Waltz). Acest sistem este prevăzut cu o cuvetă care are o fereastră
cu aria de 8 cm2 și posibilitatea iluminării fluorimetrice a frunzei în vederea efectuării
măsurătorilor de fluorescență clorofiliană. Parametrii care au fost setați pentru efectuarea tuturor
măsurătorilor sunt: 385 μmol mol-1 CO2, 1000 μmol m-2 s-1 intensitate luminoasă, temperatură
25ºC și 70% umiditate. Plantele au fost introduse în cuvetă astfel încât toată suprafața ferestrei
cuvetei să fie acoperită. După închiderea cuvetei, frunzele au fost supuse intensității luminoase,
iar într-un interval de timp de 20-30 min a avut loc deschiderea stomatei, obținându-se valori
stabile ale conductaței stomatale de vaporizare a apei și ale vitezei nete de asimilație a CO2.
Viteza netă de asimilaţie și conductanța stomatală de vaporizare a apei au scăzut în plantele
expuse la iradiere cu microunde de frecvenţă joasă, dar nu au existat diferențe semnificative din
punct de vedere statistic între plantele iradiate cu microunde de frecvenţă WLAN și cele iradiate
cu frecvenţă GSM (Figura 27, Lung şi colab., 2016).
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Figura 27. Modificări ale vitezei de asimilaţie nete (a) şi conductanţei stomatale de vaporizare a
apei (b) în Ocinum basilicum ca răspuns la iradierea cu microunde de frecvenţe corespunzătoare
dispozitivelor mobile (GSM) şi wireless (WLAN). Fiecare coloană reprezintă media (± SE) a 8
replicate independente cu plante diferite. * = reprezintă diferenţe semnificative din punct de
vedere statistic între plantele iradiate şi plantele control (P ˂ 0,05).
Cu toate acestea, concentrația de CO2 intercelulară a fost similară între tratamente: 384 ±
10 μmol mol-1 pentru control versus 380 ± 12 μmol mol-1 pentru plante iradiate cu frecvenţă
WLAN și 378 ± 15 μmol mol-1 pentru plante iradiate cu frecvenţă GSM, valori medii care nu sunt
semnificativ diferite din punct de vedere statistic, P > 0,05. Acest fapt sugerează că reducerea
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vitezei nete de asimilaţie este datorată iradierii cu microunde şi, în principal este rezultatul
reducerii capacităţii fotosintetice sau a conductanței mezofilului la CO2 (Tomas şi colab., 2013;
Flexas şi colab., 2012;Niinemets şi colab., 2005).

1.7. Analize ultrastructurale şi morfologice pe plantele studiate
Investigaţiile s-au efectuat la un microscop electronic de transmisie de tip TEM, Jeol 1010,
dotat cu CCD Camera. În scopul analizei, plantele luate în studiu au fost procesate corespunzător, prin
fixare în glutaraldehidă şi acid osmic, infiltrate şi incluse într-o răşină epoxidică de tip Epon 812,
secţionate cu cuţit de diamant la un ultramicrotom de tip Leica UC6, secţiuni care au fost contrastate
cu atomi de U şi Pb (soluţii de acetat de uranil şi de citrat de plumb). Toate procedurile au fost efectuate
în acord cu tehnicile şi metodologiile clasice utilizate pentru analize de microscopie electronică de
transmisie (Pavelka şi Roth, 2005; Hayat, 2000; Crăciun şi Horobin, 1989; Weakley, 1981; Ploaie şi
Petre, 1979; Ghadially 1978; Kay, 1967). Imaginile au fost prelucrate digital şi inscripţionate pe CD
în vederea interpretării.
Materialul biologic experimental a fost constituit din plante de pătrunjel, ţelină şi mărar,
crescute în paralel în două încăperi diferite, plantele de referinţă, netratate şi plantele supuse
iradierii cu microunde echivalente instalaţiilor GSM şi cu microunde de tip wireless. Pentru analiză
au fost recoltate frunzele plantelor, iar loturile experimentale au fost:
• R – frunze de referinţă din plante de pătrunjel crescute în cameră având aceleaşi condiţii de
mediu (PR).
• M1 – plante iradiate cu microunde de tip GSM (PM1);
• M2 – plante iradiate cu microunde de tip wireless (PM2).
Acelaşi model experimental a fost aplicat şi pentru ţelină (TR şi TM1, TM2) şi mărar (MR
şi MM1).
Pentru analiza ultrastructurală a frunzelor recoltate de la toate plantele loturilor
experimentale, s-a avut în vedere a se investiga componentele principale ale limbului foliar,
respectiv: epidermul superior acoperit de cuticulă, parenchimul palisadic unde în celulele sale sunt
prezente cele mai multe cloroplaste, ţesutul mezofilic aflat în mijlocul limbului foliar, unde sunt
cantonate vasele liberiene şi cele lemnoase, ţesutul lacunar cu celule dispuse rarefiat şi având
puţine cloroplaste, şi epidermul inferior.
Dintre componentele celulare s-au urmărit în principal organitele fotosintetizante, respectiv
cloroplastele, organitele furnizoare de energie, respectiv mitocondriile şi nucleul ca şi coordonator
al metabolismului celular.
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Analiza imaginilor obţinute din frunzele plantelor iradiate cu frecventa şi putere GSM,
comparativ cu imaginile loturilor de referinţă, prezintă următoarele caracteristici ultrastructurale:
• epiderma superioară este nemodificată;
• celulele parenchimului palisadic şi al celulelor din mezofil, au pereţii celulari celulozici,
uşor ondulaţi (Figura 28b), comparativ cu cei de la loturile de referinţă, unde aceştia
erau rectilinii (neondulaţi), (Figura 28a), ceea ce semnifică o uşoară alterare a dispunerii
spaţiale a celulelor în cadrul limbului foliar şi respectiv o uşoară scădere a turgescenţei
limbului foliar.

a

b

c

Figura 28. Imaginea pereţilor celulari pentru: PR (a); PM1 (b); PM2 (c).
• cloroplastele şi-au păstrat ultrastructura şi dispunerea normală în celule, (Figurile 29a,
b), dar prezenţa grăuncioarelor de amidon este mai evidentă, ceea ce sugerează o uşoară
intensificare a sintezei acestuia.
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Figura 29. Imaginea cloroplastelor pentru: PR (a); PM1 (b); PM2 (c).
• Mitocondriile au matricea electrondensificată şi cristele mitocondriale uşor rarefiate
(Figurile 30a, b), ceea ce sugerează o uşoară scădere a activităţii lor metabolice.
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Figura30. Imaginea mitocondriilor pentru: PR (a); PM1 (b); PM2 (c).
• Nucleii majorităţii celulelor au structura normală, dar cu o prezenţă mai mare de
heterocromatină, sau cu conturul prezentând ondulaţii. În unele cazuri apar şi nuclei cu
structura alterată (Figurile 31a, b).
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Figura 31. Imaginea nucleului celulelor pentru: PR (a); PM1 (b); PM2 (c).
În concluzie, microundele GSM cu intensitatea utilizată în experiment, induc relativ uşoare
modificări în ultrastructura frunzei de pătrunjel, evidenţiate la nivelul pereţilor celulari, mitocondriilor,
la nivelul unor cloroplaste şi în special asupra nucleilor unor celule, fără să influenţeze în mod
semnificativ activităţile metabolice generale ale frunzei. Probabil că prin acțiunea pe o durată mai
îndelungată sau la intensităţi mai mari, efectele negative incipiente observate mai sus, vor putea fi
potenţate şi vor putea induce alterări mai mari.
Analiza imaginilor obţinute pe lotul iradiat cu microunde de intensitate şi putere WLAN
subliniază faptul că efectele negative incipiente prezentate la lotul M1, acum apar intensificate şi
cu alterări evidente, după cum urmează:
• Epidermul învelitor, atât cel superior, cât şi cel inferior, s-a subţiat şi a devenit neregulat
(Figura 29c);
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• Celulele parenchimului palisadic, din cauza ondulării pereţilor celulari şi-a pierdut
aranjamentul caracteristic de celule cilindrice strâns alipite şi cu pereţi rectilinii (Figura
28c). Celulele mezofilului au şi ele pereţii ondulaţi, ceea ce semnifică pierderea
turgescenţei celulelor, ce va conduce la ofilirea frunzelor;
• Cloroplastele sunt în număr mai mic, majoritatea nu mai au forma clasică de corn şi
toate posedă câte un grăuncior de amidon (Figura 29c), ceea ce sugerează acumularea
de rezerve energetice ca protecţie împotriva stresului provocat de microunde wireless
de frecvenţă înaltă;
• Mitocondriile au matricea şi cristele rarefiate, prezintă semne de alterare (Figura 30c);
• Nucleii au structură aparent normală, dar cu heterocromatină mai multă ca la normal, şi
contur uşor neregulat (Figura 31c). La unele celule nucleii au structura alterată, fără
evidenţierea distinctă în cariolimfa eucromatinei şi heterocromatinei;
• Rezultate similare au fost obținute în cazul tuturor plantelor luate în studiu.

1.8. Concluzii privind modificările chimice şi structurale apărute în plantele iradiate
Studiul a avut ca obiectiv principal determinarea efectului microundelor în banda de
frecvenţa GSM (telefonie mobilă) şi respectiv, WLAN (wireless), asupra compușilor polifenolici,
pigmenților asimilatori, uleiurilor volatile şi compușilor organici volatili emiși de unele plante
condimentare aparţinând familiei Apiaceae: Petroselinum crispum (pătrunjel), Anethum
graveolens (mărar), Apium graveolens (ţelină) și Lamiaceae: Ocimum basilicum (busuioc),
Satureja hortensis (cimbru), Rosmarinus officinalis (rozmarin). De asemenea, au fost urmărite și
modificările la nivel structural apărute în urma iradierii.
În urma studiilor efectuate s-au constatat următoarele:
• s-a stabilit că modificarea condiţiilor de creştere a plantelor prin introducerea acestora
în câmp de microunde cu diferite intensităţi (GSM şi WLAN) a influenţat atât
dezvoltarea plantelor, cât şi conţinutul de compuşi biologic activi investigaţi;
• cantitatea de compuși polifenolici a fost mult mai mare în plantele supuse iradierii cu
microunde decât în plantele de referință, acidul rozmarinic crescând chiar cu 579,17%
în busuiocul iradiat;
• conținutul în clorofile a și b a fost de 3 ori mai mic în plantele iradiate decât în cele de
referință;
• cantitatea de carotenoide a scăzut aproape la jumătate în plantele iradiate față de cele de
referință;
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• analiza uleiurilor volatile, efectuată prin GC-MS, a evidenţiat că, conţinutul acestora a
crescut în plantele iradiate cu microunde de frecvenţă GSM, în timp ce efectul
microundelor cu frecvenţă WLAN a fost variabil, în funcţie de planta analizată. Cele
mai puternice efecte ale microundelor s-au observat în cazul uleiurilor volatile din
mărar.
• cantitatea totală de compuşi organici volatili (capturaţi din respiraţia plantelor) eliberaţi
de către pătrunjel şi mărar ca urmare a acţiunii microundelor, a fost considerabil mai
mare decât în ţelină, deoarece aşa cum s-a observat şi în cazul uleiurilor volatile din
această plantă, ţelina a fost mai puţin sensibilă la acţiunea microundelor decât
pătrunjelul şi mărarul;
• speciile de plante iradiate cu microunde au eliberat compuşii volatili (E)-2-hexenal, (Z)3-hexenol, 1-hexanol în cantități ridicate, în timp ce în cazul plantelor control emisiile
de compuşi organici volatili au avut nivele foarte scăzute. S-a constatat că în plantele de
mărar emisiile de (E)-β-ocimen şi 1,8-cineol au fost puternic mărite ca urmare a iradierii
cu microunde; atât plantele de pătrunjel, cât şi cele de mărar, au emis sub influenţa
radiaţiilor de frecvenţă WLAN cantităţi mici de longiciclenă (o sesquiterpenă emisă de
plante în condiţii de stres).
• analiza ultrastructurală (TEM) a frunzelor recoltate de la plantele loturilor
experimentale a avut în vedere investigarea componentelor principale ale limbului foliar
(epidermul superior, parenchimul palisadic, ţesutul mezofilic, ţesutul lacunar, epidermul
inferior), iar dintre componentele celulare în principal organitele fotosintetizante
(cloroplastele), organitele furnizoare de energie (mitocondriile) şi coordonatorul
metabolismului celular (nucleul). Comparând efectele acţiunii celor două tipuri de
microunde asupra ultrastructurii celulelor frunzelor plantelor luate în studiu, s-a
concluzionat că microundele WLAN induc modificări negative semnificativ mai mari
decât cele constatate în cazul aplicării microundelor GSM. Ţelina s-a dovedit a fi cea
mai rezistentă specie din punct de vedere anatomic la acţiunea microundelor, pe când
mărarul a fost cea mai afectată specie din acest punct de vedere.
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Capitolul 2
Determinarea antibioticelor din diverse probe de mediu şi
evaluarea influenţei acestora asupra plantelor.
Studii privind depoluarea apelor

2.1. Determinarea antibioticelor din diverse probe de mediu
Problematica antibioticelor din mediul înconjurător este de mare actualitate, ceea ce a
condus la determinarea lor în diferite probe de apă: reziduală (Chang şi colab., 2010; McClure şi
Wong, 2007), de suprafaţă (Tong şi colab., 2009; Kasprzyk-Hordern şi colab., 2008), subterană
(García-Galán şi colab., 2010) precum şi în probe de sol (Kemper, 2008) şi gunoi de grajd (Ho şi
colab., 2012).
Anual, la nivel global, cantităţi importante de antibiotice sunt utilizate în terapia bolilor
infecţioase umane şi animale. De asemenea, antibioticele sunt utilizate în cantităţi subinhibitorii
în crescătoriile de animale şi acvacultură, pentru profilaxia bolilor şi în hrana animalelor, ca
promotori de creştere (McBride şi colab., 2008).
Date recente furnizate de Reţeaua Europeană de Supraveghere a Rezistenţei la Antibiotice
(EARS-net) arată că rezistenţa la antibiotice este în creştere în multe ţări din Europa şi reprezintă
o ameninţare crescândă pentru eficacitatea antibioticelor şi tratamentul eficient al infecţiilor.
Prevalenţa rezistenţei la antibiotice arată variaţii mari între ţările Europene, România fiind plasată
pe harta europeană a rezistenţei bacteriilor la antibiotice, la risc mediu şi crescut.
Un aspect important, dar de multe ori ignorat este soarta reziduurilor de antibiotice care
intră în mediul înconjurător. Apele uzate provenite din industria farmaceutică şi din spitale,
aruncarea antibioticelor neutilizate, expirate, precum şi antibioticele nemetabolizate pot intra în
sistemul de canalizare (Petrovic şi colab., 2005). Antibioticele utilizate în fermele zootehnice
ajung cu tonele în apă sau pe terenurile agricole, unde dejecţiile animalelor sunt folosite ca
îngrăşăminte naturale. Toate aceste surse contribuie la evacuarea unor cantităţi semnificative de
antibiotice în mediul înconjurător, cu impact major asupra comunităţilor bacteriene, conducând la
selectarea unor bacterii rezistente la antibiotice în ecosistemele naturale. În ultima perioadă, există
tot mai multe preocupări privind expunerea la reziduurile de antibiotice din mediu care ar putea
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duce la reacţii alergice sau cancerigene la om şi pot constituii pericole pentru organismele acvatice
şi din sol (Göbel şi colab., 2004; Yang şi colab., 2004).
Pentru determinarea antibioticelor din probe de mediu, se utilizează numeroase metode
analitice, însă tehnica cea mai des utilizată este cromatografia de lichide de înaltă performanţă
cuplată cu spectrometria de masă (HPLC-MS) (Díaz-Cruz and Barceló, 2006; Renew and Huang,
2004).
În funcţie de clasele de antibiotice care au fost determinate în probe de mediu şi raportate
în literatura de specialitate, în cazul nostru, au fost selectate pentru a fi studiate antibioticele cel
mai frecvent utilizate pentru tratarea sau prevenirea diferitelor afecţiuni. Antibioticele luate în
studiu fac parte din clasa β-lactamelor (peniciline: ampicilină; cefalosporine: ceftazidimă şi
cefepimă; carbapeneme: imipenem; monobactame: piperacilină), tetraciclinelor (tetraciclină),
macrolidelor (eritromicină), fluorochinolonelor (ciprofloxacină şi norfloxacină), glicopeptidelor
(vancomicină) aminoglicozidelor (gentamicină) şi sulfamidelor (sulfametoxazol). Pe lângă aceste
12 antibiotice au fost analizate şi tazobactam, medicament care inhibă acţiunea bacteriană a βlactamazelor. De obicei, în medicină, tazobactamul este administrat împreună cu piperacilina
deoarece are proprietatea de a lărgi spectrul de acţiune a acesteia. De asemenea, a fost luat în studiu
şi trimetoprim care este un antibiotic cu acţiune bacteriostatică. Trimetoprim este administrat
împreună cu sulfametoxazol datorită efectelor sinergice şi a reducerii creşterii rezistenţei
antibacteriene. Aceste medicamente sunt prezentate în Tabelul 4, tabel care conţine principalele
caracteristici ale antibioticelor studiate.
În cadrul tuturor experimentelor au fost utilizate soluţii de antibiotice preparate din soluţii
stoc de concentraţie 1 mg mL-1. În funcţie de solubilitatea fiecărui antibiotic acestea au fost
preparate în apă ultrapură sau etanol. Astfel, ampicilina, ceftazidima, cefepima, imipenemul,
piperacilina, tazobactamul, tetraciclina, vancomicina, gentamicina şi trimetoprimul au fost
preparate în apă ultrapură; ciprofloxacina şi norfloxacina au fost dizolvate în apă ultrapură şi
câteva picături de HCl 0,5 N; eritromicina şi sulfametoxazolul au fost preparate în etanol. Pentru
a preveni fotodegradarea, soluţiile de antibiotice proaspăt preparate au fost depozitate în recipiente
de culoare închisă, la frigider.
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Tabel 4. Date despre antibioticele studiate.
Antibiotic

Clasa

Formula chimică

Masa moleculară
(g mol-1)

C16H18N3O4SNa

371,39

C16H18N3O5SNa

387,39

Penicilină G

C16H17N2O4SK

372,48

Ceftazidimă

C22H22N6O7S2

546,58

C18H16N8O7S3Na2

598,54

C19H25ClN6O5S2 · HCl · H20

571,50

Ampicilină
Amoxicilină

Ceftriaxonă

Peniciline

Cefalosporine

Cefepimă

Modul de
acţiunea)
Bactericid

Bactericid

Imipenem

Carbapeneme

C12H17N3O4S · H2O

317,36

Piperacilină
Tazobactam

Monobactame

C22H27N5O7S

517,55

C10H12N4O5S

300,29

C22H24N2O8 · HCl

480,89

C22H24N2O8.HCl

480,89

C37H67NO13 · 2H2O

769,96

Bacteriostatic

C17H18FN3O3

331,34

Bactericid

C16H18FN3O3

319,33

Bactericid

Tetraciclină
Doxiciclină
Eritromicină
Ciprofloxacină
Norfloxacină

Tetracicline
Macrolide
Fluorochinolone

Bactericid
Bactericid
Bacteriostatic

Vancomicină

Glicopeptide

C66H75Cl2N9O24 · HCl

1449,25

Bactericid

Gentamicină

Aminoglicozide

C21H43N5O7

477,59

Bactericid

Sulfamide

C10H11N3O3S

253,25

C14H18N4O3

290,32

Sulfametoxazol
Trimetoprim
a)

Bacteriostatic

Antibioticele bactericide precum sunt β-lactamele (penicilinele, cefalosporinele, carbapenemele, monobactamele),
fluorochinolonele, glicopeptidele şi aminoglicozidele acţionează la nivelul peretelui celular bacterian, inhibând astfel
sinteza peptidoglicanului, un constituent esenţial al peretelui celular. Antibioticele bacteriostatice precum sunt
tetraciclinele, macrolidele şi sulfamidele inhibă sinteza proteică, astfel blocând introducerea de noi aminoacizi în lanţul
polipeptidic (Dahl şi colab., 2006; Matinca, 2002).
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2.2. Optimizarea metodelor de extracţie pentru izolarea/concentrarea antibioticelor din
probele de mediu
Au fost optimizate metoda de extracţie a antibioticelor selectate (ampicilină, ceftazidimă,
cefepimă, imipenem, piperacilină, tazobactam, tetraciclină, eritromicină, ciprofloxacină, norfloxacină,
vancomicină, gentamicină, sulfametoxazol şi trimetoprim) din matrici lichide utilizând tehnica de
extracţie pe fază solidă şi metoda de extracţie a antibioticelor din gunoi de grajd utilizând două tehnici
de extracţie: ultrasonarea şi extracţia în câmp de microunde.

2.2.1. Optimizarea metodei de izolare/concentrare a antibioticelor din matrici lichide
utilizând tehnica de extracţie pe fază solidă
Pentru optimizarea metodei de extracţie a antibioticelor selectate din matrici lichide (probe
sintetice) prin extracţia pe fază solidă (solid phase extraction, SPE) a fost utilizat designul experimental
Box-Benkhen obţinut cu ajutorul programului Minitab 17, având ca variabile valoarea de pH a matricei
lichide, debitul matricei lichide şi volumul de eluţie a antibioticelor reţinute pe cartuş (Tabel 5).
Tabel 5. Design experimental Box-Bonkhen cu trei variabile, utilizat pentru optimizarea metodei SPE.
Nr.

pH

Debitul (mL min-1)

Metanol (mL)

1

2,0

3

4

2
3

9,0
2,0

3
3

4
10

4

9,0

3

10

5

2,0

1

7

6

9,0

1

7

7

2,0

5

7

8

9,0

5

7

9

5,5

1

4

10

5,5
5,5

1
5

10
4

13

5,5
5,5

5
3

10
7

14

5,5

3

7

15

5,5

3

7

11
12
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Principalele etape SPE au constat în:
• condiţionarea cartuşului cu 10 mL metanol şi 10 mL apă ultrapură;
• introducerea unui volum de 100 mL apă ultrapură cu conţinut cunoscut de antibiotice (140
μg din fiecare antibiotic luat în studiu) şi 0,2 g EDTA pentru complexarea metalelor reziduale; de
asemenea pH-ul matricei lichide a fost ajustat la diferite valori de pH cu HCl 0,5 N sau 5% NH4OH;
debitul volumului probei a fost diferit, conform Tabelului 5;
• eluţia antibioticelor reţinute pe faza staţionară a fost realizată cu diferite volume de metanol
(conform Tabelului 5).
Extractele astfel obţinute, au fost evaporate până la sec, la temperatura de 45°C, cu ajutorul unui
rotaevaporator şi apoi reluate în 2 mL apă ultrapură. Toate extracţiile au fost efectuate în triplicaţi au fost
evaluate utilizând tehnica HPLC-DAD/FD/MS. Din cele 15 variante experimentale obţinute cu ajutorul
programului Minitab 17, cinci au fost testate pe mai multe tipuri de cartuşe de extracţie: Oasis HLB,
(hydrophilic lipophilic balanced, 500 mg, 6 mL, Waters, SUA), Hypersep Retain Polimeric PEP (polar
enhanced polymer – polimer înbunătăţit polar, 500 mg x 6 mL, Thermo Scientific) şi Strata – X (500 mg
x 6 mL, Phenomenex), utilizând un sistem cu vacuum model Supelco. Cele cinci variante au fost selectate
ţinând cont de literatura de specialitate şi de variabile (să fie cât mai diferite).
Cartuşele Oasis HLB conţin un strat de adsorbant ce are la bază doi monomeri, unul hidrofilic Nvinilpirolidonă şi unul lipofilic divinilbenzen (Figura 32). Acest tip de cartuş este adecvat pentru a extrage
o gamă variată de antibiotice, deoarece nu conţine grupări silanol libere cu care compuşii de interes să
interacţioneze direct sau să formeze complecşi metalici (Feitosa-Felizzola şi colab., 2007). Un alt avantaj
al acestei faze staţionare este că are proprietăţi excelente de umezire datorate monomerului hidrofil Nvinilpirolidonă (Gómez şi colab., 2006). Capacitatea mare de retenţie şi gradele de recuperare mari ale
unui spectru larg de analiţi sunt menţinute chiar dacă se întâmplă, în unele situaţii, ca faza staţionară a
cartuşului să rămână uscată pe parcursul extracţiei SPE.
Stratul adsorbant al cartuşului de extracţie Hypersep Retain Polimeric PEP este un material
polimeric versatil, de înaltă puritate; materialul stiren divinil benzen modificat cu grupări funcţionale de
uree conferă un echilibru de retenţie pentru analiţii polari şi nepolari, obţinându-se astfel grade de
recuperare mari.
Cartuşul de extracţie Strata – X are un strat adsorbant cu fază inversă polimeric funcţionalizat
care are capacitatea de a reţine puternic compuşii neutri, bazici sau acizi, în diferite condiţii de spălare.
Acest adsorbent se bazează pe trei mecanisme de retenţie: legătura π-π, legătura de hidrogen
(interacţiuni dipol-dipol) şi interacţiunea hidrofobă.
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Figura 32. Principalele caracteristici ale fazei staţionare a cartuşelor de extracţie Oasis HLB, utilizate
pentru izolarea/concentrarea antibioticelor studiate din matrici lichide.
Pentru a calcula gradele de recuperare ale antibioticelor şi pentru a stabili tipul de cartuş cel mai
bun a fost necesară optimizarea metodei de separare şi determinare a acestora prin HPLC. În acest scop
au fost înregistrate cromatograme în diferite condiţii şi s-a constatat că cele mai bune rezultate sunt
obtinuţe cu faza mobilă acetonitril – apă ultrapură (90:10, v/v) (A) şi apă ultrapură cu acid formic 0,1%
(B). Aceste condiţii au fost utilizate pentru determinarea gradului de recuperare a antibioticelor şi
stabilirea metodelor optime de extracţie a lor din ape şi gunoi (Opriș și colab., 2016).
Gradele de recuperare ale antibioticelor extrase din matrici lichide, obţinute cu cartuşele Oasis
HLB sunt prezentate în Figura 33 alături de valorile deviaţiei standard relative (RSD, %).
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Figura 33. Mediile gradelor de recuperare (± RSD, %, trei determinări) ale antibioticelor studiate din
matrici lichide, obţinute cu cartuşele de extracţie Oasis HLB. Variante experimentale testate: nr. 1, 2,
10, 12 şi 15 din Tabelul 5.
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Figura 34. Mediile gradelor de recuperare (± RSD, %, trei determinări) ale antibioticelor studiate din
matrici lichide, obţinute cu cele trei cartuşe de extracţie Oasis HLB, Strata – X şi Hypersep Retain
Polymeric PEP.
Conform Figurii 34, cel mai potrivit cartuş SPE pentru extracţia antibioticelor luate în studiu este
cartuşul Oasis HLB, care ulterior a fost utilizat pe probe reale (apă reziduală şi gunoi de grajd). Cele mai
bune grade de recuperare ale antibioticelor studiate au fost obţinute cu următoarele condiţii
experimentale: pH 5,5, debit 5 mL min-1 şi eluţie cu 10 mL metanol.
Valorile gradelor de recuperare care au fost obţinute cu cartuşul de extracţie Oasis HLB sunt peste
74%, cu excepţia tazobactamului (58,70%) şi gentamicinei (51,57%). Gradele de recuperare obţinute cu
ajutorul cartuşelor de extracţie Strata – X şi Hypersep Retain Polymeric PEP sunt cuprinse între 40,64 –
110,54%, respectiv 13,51 – 116,28% (Opriș și colab., 2016).

2.2.2. Optimizarea metodei de extracţie a antibioticelor din gunoi de grajd utilizând diferite
tehnici
2.2.2.1. Metoda de extracţie cu ultrasunete
S-a utilizat o cantitate de 1,5 g gunoi de grajd cu conţinut cunoscut de antibiotice (140 μg din
fiecare antibiotic luat în studiu) şi s-a extras în 20 mL amestec de soluţie apoasă de acid citric, pH 4, şi
acetonitril, în diferite rapoarte (Tabel 6), utilizând o baie de ultrasonare. De asemenea au fost testaţi
diferiţi timpi şi diferite temperaturi la care au fost realizate extracţiile. Astfel, din cele 15 variante
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experimentale care au fost generate cu programul Minitab 17, design Box-Benkhen (Tabel 6), au fost
testate 5 dintre acestea (nr. 1-3, 7, 15) ţinând cont de literatura de specialitate şi ca variabilele să fie cât
mai diferite (Opriș și colab., 2016).
Tabel 6. Design experimental Box-Behnken cu trei variabile,
utilizat la extracţia antibioticelor studiate cu ultrasunete.
Nr.

Timpul
(min)

Acid citric, pH 4 : acetonitril
(%)

Temperatura
(°C)

1

10

55 : 45

25

2

60

55 : 45

25

3
4

10
60

55 : 45
55 : 45

45
45

5

10

10 : 90

35

6

60

10 : 90

35

7
8

10
60

100 : 0
100 : 0

35
35

9

35

10 : 100

25

10

35

10 : 90

45

11

35

100 : 0

25

12
13

35
35

100 : 0
55 : 45

45
35

14

35

55 : 45

35

15

35

55 : 45

35

Extractele astfel obţinute au fost centrifugate de două ori, timp de 10 min la 7000 rpm, cu acelaşi
raport de solvent de extracţie corespunzător fiecărei variante experimentale prezentate în Tabelul 6. După
decantare, extractele au fost evaporate cu ajutorul unui rotaevaporator, pentru a scădea procentul de
solvent până la aproximativ 5%. La final, extractele evaporate au fost diluate până la 100 mL cu apă
ultrapură.

2.2.2.2. Metoda de extracţie în câmp de microunde de putere
Extracţia antibioticelor din gunoi de grajd utilizând câmpul de microunde de putere s-a realizat
cu un aparat construit în cadrul INCDTIM Cluj-Napoca. Cu acest aparat se pot controla: timpul de
operare, temperatura şi coeficientul de umplere. Proba (1,5 g gunoi de grajd cu conţinut de antibiotice:
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140 μg din fiecare antibiotic luat în studiu) împreună cu solventul de extracţie (20 mL, amestec soluţie
apoasă de acid citric pH 4 şi acetonitril, în rapoarte diferite conform Tabelului 7) s-a introdus în celula
de extracţie, etapă urmată de aplicarea condiţiilor experimentale stabilite anterior. Astfel, au fost testate
5 variante experimentale care au fost generate cu programul Minitab 17, design experimental BoxBenkhen cu patru variabile (timpul de supunere a probei la microunde, temperatură, solvent de extracţie
şi coeficient de umplere). Cele 5 variante experimentale (nr. 1, 8, 14, 16, 20) au fost selectate la fel ca în
cazul metodei de extracţie cu ultrasunete (Opriș și colab., 2016).
Tabel 7. Design experimental Box-Behnken cu patru variabile, utilizat la extracţia antibioticelor
studiate în câmp de microunde de putere.
Nr.

Timpul Temperatura
(min)
(°C)

Acid citric, pH 4 : acetonitril

Coeficientul de umplere

(%)

(%)

1

2

3

4

5

1

3

35

10 : 90

10

2

3

25

55 : 45

50

3

3

45

55 : 45

50

4

3

35

100 : 0

50

5

3

25

55 : 45

10

6

5

45

55 : 45

30

7

1

25

55 : 45

30

8

3

35

10 : 90

50

9

3

25

100 : 0

30

10

3

25

10 : 90

30

11

3

45

10 : 90

30

12

1

35

100 : 0

30

13

3

35

55 : 45

30
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1

2

3

4

5

14

3

45

55 : 45

10

15

5

35

10 : 90

30

16

1

45

55 : 45

30

17

3

35

100 : 0

10

18

5

35

55 : 45

50

19

3

35

55 : 45

30

20

1

35

55 : 45

10

21

1

35

55 : 45

50

22

1

35

10 : 90

30

23

3

45

100 : 0

30

24

5

35

55 : 45

10

25

5

35

100 : 0

30

26

3

35

55 : 45

30

27

5

25

55 : 45

30

Extractele de antibiotice din gunoi de grajd obţinute atât cu ultrasunete cât şi cu microunde au
fost supuse extracţiei SPE pentru izolarea/concentrarea acestora în vederea cuantificării prin HPLCDAD/FD/MS. Etapele şi condiţiile de extracţie SPE au fost testate la fel ca în cazul matricelor lichide,
prezentate anterior. Toate extracţiile au fost efectuate în triplicat.
În Figura 35a sunt prezentate cromatogramele HPLC-DAD suprapuse ale extractelor de
antibiotice obţinute din gunoi de grajd utilizând ultrasunetele (variante experimentale testate: nr. 1-3, 7,
15, din Tabelul 6) şi metota SPE stabilită anterior. După evaluarea cantitativă a acestora s-a stabilit că
cea mai bună variantă experimentală în cazul utilizării ultrasunetelor pentru extracţia antibioticelor din
gunoi de grajd este varianta experimentală nr. 3 din Tabelul 6, respectiv cea în care proba a fost supusă
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unui timp de ultrasonare de 10 min, temperatură de 45°C şi raport solvent de extracţie acid citric, pH 4 :
acetonitril de 55 : 45 (v/v).
În cazul extracţiilor efectuate în câmp de microunde de putere s-a stabilit că dintre variantele
experimentale testate cea mai bună este varianta în care proba a fost supusă la microunde un timp de 1
min, temperatură de 35°C, raport solvent de extracţie acid citric, pH 4 : acetonitril de 55 : 45 (v/v) şi
coeficient de umplere de 10%. În Figura 35b prezentate cromatogramele HPLC-DAD suprapuse ale
extractelor de antibiotice obţinute din gunoi de grajd utilizând microundele (variante experimentale
testate: (nr. 1, 8, 14, 16, 20 din Tabelul 7).
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Figura 35. Cromatogramele HPLC-DAD suprapuse ale extracţiilor de antibiotice din gunoi de grajd
obţinute cu a) ultrasunete (variante experimentale testate: nr. 1-3, 7, 15 din Tabelul 6) şi b) microunde
de putere (variante experimentale testate: nr. 1, 8, 14, 16, 20 din Tabelul 7).
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Pentru a stabili care tehnică de extracţie testată (ultrasunete sau câmp de microunde de putere)
este cea mai bună pentru a fi aplicată la extracţia antibioticelor luate în studiu din probe de gunoi de
grajd, s-au comparat cele mai bune variante experimentale obţinute pentru fiecare tehnică (Figura 36).
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Figura 36. Cromatogramele HPLC-DAD suprapuse ale extracţiilor de antibiotice din gunoi de grajd
obţinute cu ultrasunete (variante experimentală nr. 3 din Tabelul 6) şi microunde de putere (variantă
experimentală nr. 20, din Tabelul 7).
Astfel, s-a ajuns la concluzia că aplicarea ultrasunetelor probelor de gunoi de grajd conduce la
obţinerea de grade de recuperare mai bune pentru antibioticele luate în studiu.
Varianta experimentală în care proba a fost supusă expunerii ultrasunetelor unui timp de 10 min,
temperatură de 45°C şi raport solvent de extracţie acid citric, pH 4 : acetonitril de 55 : 45 (v/v) a fost
utilizată la toate extracţiile de antibiotice din gunoi de grajd, ulterioare.
Aplicând metoda de extracţie SPE a antibioticelor studiate pe extractele diluate (până la 100 mL)
obţinute din gunoi de grajd utilizând ultrasonarea se observă că gradele de recuperare ale acestora sunt
cuprinse între 43,35% şi 92,64% (Figura 37) (Opriș și colab., 2016).
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Figura 37. Media gradelor de recuperare a antibioticelor (± RSD, %, trei determinări) extrase din gunoi
de grajd, utilizând ultrasunetele şi extracţia SPE cu cartuşele Oasis HLB.

2.2.3. Optimizarea metodelor de analiză pentru determinarea antibioticelor în probele de
mediu
Dintre metodele de analiză, metoda HPLC este una din cele mai folosite pentru separarea
constituenţilor unui amestec de substanţe. Astfel, a fost optimizată metoda de analiză a antibioticelor
luate în studiu cu ajutorul unui Shimadzu prevăzut cu trei detectori: DAD, MS şi de fluorescenţă (FD),
ţinând cont de coloana de separare, caracteristicile fazei mobile, temperatura coloanei şi debitul fazei
mobile. Astfel, au fost testate două coloane de separare C18 (Grace Alltima (100 × 3 mm, 3 µm) şi
LiChrosorb (250 × 4 mm, 5 µm) termostatate la diferite temperaturi (25°C, 30°C, 35°C şi 40°C), iar ca
fază mobilă au fost testaţi diferiţi solvenţi (metanol, acetonitril, amestec de metanol-acetonitril,
acetonitril-apă ultrapură) (A) cu apă ultrapură cu acid formic 0,1 % (B). De asemenea au fost testate
diferite metode de eluţie (izocratică şi cu gradient) şi diferite debite ale fazei mobile (0,2 mL min-1, 0,3
mL min-1, 0,4 mL min-1 şi 0,5 mL min-1).
În urma sudiilor efectuate, s-a constatat că separarea optimă a antibioticelor luate în studiu a fost
realizată pe o coloană C18 Grace Alltima (100 × 3 mm, 3 µm) termostatată la 40°C, utilizând ca fază
mobilă acetonitril – apă ultrapură (90:10, v/v) (A) şi apă ultrapură cu acid formic 0,1% (B). Separarea
compuşilor de interes a fost realizată cu gradientul de eluţie prezentat în Tabelul 8, la un debit de 0,3 mL
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min-1. Timpul de echilibrare al coloanei a fost de 5 min, iar volumul de injecţie utilizat a fost de 20 µL
(Soran și colab., 2016b).
Tabel 8. Programul de gradient utilizat pentru separarea cromatografică a antibioticelor studiate. Faza
mobilă: acetonitril – apă ultrapură (90:10, v/v) (A) şi apă ultrapură cu acid formic 0,1% (B).
Timp (min)

A (%)

B (%)

0

5

95

1

5

95

9

50

50

15

85

15

20

85

15

25

5

95

Lungimea de undă la care pot fi observate toate antibioticele luate în studiu este 234 nm (Figura 38),
dar fiecare antibiotic a prezentat un maximum de absorbţie, în domeniul UV-Vis, după cum urmează:
•

196 nm: piperacilina;

•

198 nm: ampicilina, imipenemul, cefepima, vancomicina şi tazobactamul;

•

202 nm: trimetoprimul;

•

256 nm: gentamicina şi eritromicina;

•

259 nm: ceftazidima;

•

269 nm: sulfametoxazolul;

•

271nm: tetraciclina;

•

278 nm: ciprofloxacina;

•

279 nm: norfloxacina.
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Figura 38. Cromatograma HPLC-DAD a antibioticelor referinţă studiate.
Din cromatogramă se poate observa că tetraciclina, norfloxacina şi ciprofloxacina nu au fost
separate. Simultan cu cromatograma HPLC-DAD a fost înregistrată şi cromatograma HPLC-FD pentru
tetraciclină care prezintă fluorescenţă. În cazul acesteia s-a înregistrat cromatograma la lungimea de undă
pentru excitare de 278 nm şi lungimea de undă de emisie de 447 nm (Figura 39).
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Figura 39. Cromatograma HPLC-FD a tetraciclinei referinţă.
Parametrii pentru detecţia MS au fost: 1,5 kV tensiunea capilară, 250°C temperatura de
desolvatare şi 250°C temperatura interfeţei. Pentru înregistrarea spectrelor de masă a fost utilizat modulul
de ionizare pozitivă, prin electropulverizare (ESI - electrospray ionization). Toţi compuşii de interes au
fost confirmaţi pe baza timpului de retenţie şi pe baza ionilor moleculari (m/z) din spectrele de masă
obţinute.
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În Tabelul 9 sunt prezentaţi timpii de retenţie corespunzători fiecărui antibiotic studiat. De
asemenea, conform spectrelor de masă înregistrate, Tabelul 9 conţine raportul (m/z) şi intensitatea
relativă corespunzătoare fiecărui antibiotic studiat.
Cuantificarea antibioticelor s-a realizat prin integrarea picurilor astfel:
• din cromatograma HPLC-DAD pentru ampicilină, cefepimă, vancomicină, trimetoprim,
eritromicină, gentamicină, sulfametoxazol, ceftazidimă, piperacilină, tazobactam şi imipenem;
• din cromatograma HPLC-FD pentru tetraciclină;
• din picurile obţinute fiecărei mase moleculare specifice pentru ciprofloxacină şi norfloxacină.
Tabel 9. Parametrii HPLC-MS corespunzători antibioticelor studiate.
Antibiotic

Timpul de retenţie
(min)

Ionul molecular
(m/z)

Intensitatea relativă
(%)

Ampicilină

10,41

350

100

Ceftazidimă

9,86

547

83,55

Cefepimă

8,20

573

15,98

Imipenem

2,46

300

45,85

Piperacilină

14,42

518

87,35

Tazobactam

6,24

301

100

Tetraciclină

11,78

445

100

Eritromicină

13,82

736

19,88

Ciprofloxacină

11,62

332

100

Norfloxacină

11,37

320

100

Vancomicină

9,47

1450

<10

Gentamicină

2,24

478

100

Sulfametoxazol

13,20

256

22,60

Trimetoprim

10,69

291

100

Validarea metodei de analiză a antibioticelor luate în studiu
Pentru validarea metodei de separare s-au avut în vedere determinarea următorilor parametrii:
liniaritatea, LOD, LOQ, precizia, acurateţea şi robusteţea.
Liniaritatea, LOD şi LOQ
Pentru validarea metodei de analiză s-a verificat liniaritatea pe domeniul 1-100 μg mL-1 pentru
ciprofloxacină şi norfloxacină şi 1-80 μg mL-1 pentru restul antibioticelor. Pornind de la aceeaşi soluţie
stoc s-au preparat prin diluţii succesive un număr de trei seturi de soluţii cu concentraţii diferite. Dreptele
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de calibrare s-au obţinut cu ajutorul software-ului SMAC, prin reprezentarea ariei picului în funcţie de
concentraţia corespunzătoare fiecărui antibiotic studiat. LOD şi LOQ s-au determinat cu ajutorul
software-ului SMAC.
Ecuaţiile de regresie liniară şi coeficienţii de corelare prezentaţi în Tabelul 9 demonstrează o bună
liniaritate în domeniul de concentraţii 1 – 80 μg mL-1. Valorile obţinute pentru LOD şi cuantificare LOQ
prezentate în Tabelul 9 sunt cuprinse între 0,985 - 2,215 μg mL-1 pentru LOD şi 1,888 – 3,270 μg mL-1
pentru LOQ.
Tabel 9. Ecuaţia dreptei de calibrare, coeficientul de corelare, limitele de detecţie
şi cuantificare pentru fiecare antibiotic studiat.
Antibiotic

Ecuaţia dreptei de
calibrare

Coeficientul de
corelare
(R2)
0,999

LOD
(µg mL–1)

LOQ
(µg mL–1)

1,246

2,464

Ampicilină

ya = 75298xb + 160283

Ceftazidimă

y = 21567x + 37922

0,9992

1,125

2,229

Cefepimă

y = 139845x - 88428

0,9991

1,766

2,890

Imipenem

y = 38683x - 50308

0,9994

2,215

3,136

Piperacilină

y = 106413x + 118240

0,9993

0,997

1,977

Tazobactam

y = 80725x + 150887

0,9994

0,985

1,954

Tetraciclină

y = 40804x - 35664

0,999

2,082

3,270

Eritromicină

y = 15865x - 1206

0,9994

1,053

2,015

Ciprofloxacină

y = 446274x - 83490

0,9996

1,042

1,888

Norfloxacină

y = 332774x - 283651

0,9994

1,966

3,076

Vancomicină

y = 167595x + 260434

0,999

1,225

2,423

Gentamicină

y = 14393x + 21190

0,999

1,236

2,445

Sulfametoxazol

y = 228010x + 222038

0,9992

1,106

2,191

0,999

1,235

2,443

y = 253062x + 579781
Trimetoprim
b)
Aria compusului; Concentraţia compusului.

a)

Precizia
Pentru stabilirea preciziei metodei de determinare a antibioticelor s-au efectuat trei determinări
pentru trei concentraţii (20 μg mL-1, 60 μg mL-1 şi 80 μg mL-1). Soluţiile standard sunt preparate prin
diluţii din soluţia stoc. Pentru calculul preciziei intermediare, întregul experiment s-a efectuat a doua zi,
modul de lucru fiind identic ca şi în cazul determinării preciziei metodei. Pentru fiecare nivel de
concentraţie s-au preparat şi s-au analizat un număr de trei probe. Utilizând ecuaţia dreptei de calibrare
şi aria corespunzătoare fiecărui antibiotic s-a calculat concentraţia pentru fiecare probă în parte. Au fost
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calculate valoarea medie, deviaţia standard şi deviaţia standard relativă, iar valorile experimentale
obţinute la studiul preciziei metodei de determinare a antibioticelor prin HPLC sunt cuprinse între 0,03%
şi 2,39% RSD. Având în vedere că valoarea deviaţiei standard relative obţinute este sub limita impusă
de 5%, se poate afirma că metoda HPLC-DAD/FD/MS este precisă.
Acurateţea
Pentru determinarea acurateţei metodei de determinare a antibioticelor s-a lucrat cu metoda
adaosului standard. În soluţia care conţinea cantitatea cunoscută de antibiotice (20 μg) s-a adăugat o
cantitate de 50%, 100% şi 150% din fiecare antibiotic. Procedeul s-a repetat de trei ori, utilizând soluţii
etalon preparate separat. S-a determinat concentraţia (µg mL–1) pentru fiecare probă în parte, utilizând
ecuaţia dreptei de calibrare şi valorile ariilor picurilor corespunzătoare fiecărui antibiotic. S-a determinat
regăsirea, calculată ca procent din valoarea concentraţiei teoretice obţinându-se valori cuprinse între
97,32% şi 104,43%, ceea ce indică faptul că metoda este precisă.
Robusteţea
Parametrii operaţionali investigaţi pentru determinarea robusteţei metodei cromatografice
propuse au fost compoziţia fazei mobile (± 2%), temperatura coloanei cromatografice şi debitului fazei
mobile (± 10%). Robusteţea metodei propuse a fost studiată prin schimbări mici în raportul fazei mobile,
debit şi temperatura coloanei. S-a determinat deviaţia standard şi RSD (%) a ariei picului şi timpului de
retenţie al fiecărui antibiotic studiat. Valoarea mică a deviaţiei standard relative (0,03 – 1,28%) indică
robusteţea metodei HPLC-DAD/FD/MS.

2.2.4. Determinarea reziduurilor de antibiotice în probele investigate
În cazul probelor de gunoi de grajd şi a apelor analizate a fost utilizată metota HPLCDAD/FD/MS. Probele de gunoi analizate provin de la diverse ferme zootehnice (păsări, vite şi porci), iar
probele de ape au fost prelevate la punctul de intrare (probe notate cu 29, 31, 33, 55, 57, 59-61) şi punctul
de ieşire (probe notate cu 30, 32, 34, 56, 58, 62-64) din diverse staţii de epurare şi de la punctul de
deversare de la diferite spitale (probe notate cu 9, 10, 21, 22, 28). Perioada de timp pentru procesarea şi
analiza probelor prelevate a fost cât mai scurtă deoarece există numeroase procese care pot să apară
(adsorbţie, pierderi prin evaporare, descompunere termică şi la lumină, activitate microbiană, reacţii
chimice etc.).
• Ape prelevate la punctul de intrare şi ieşire din diverse staţii de epurare
Antibioticele detectate şi cantitatea acestora în probele de apă reziduală prelevate de la diverse
staţii de epurare sunt prezentate în Figurile 40 şi 41.
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Figura 40. Cantitatea de antibiotice detectată în probele de apă prelevate la punctul de intrare
din diverse staţii de epurare.
Toate cele opt probe de ape prelevate la punctul de intrare în staţiile de epurare analizate conţin
ampicilină şi ceftazidimă cu concentraţii între 39,44 – 364,13 μg L-1 şi 12,70 – 77,35 μg L-1. Cefepima,
vancomicina, gentamicina şi trimetoprimul au fost detectate şi cuantificate în şapte probe de apă cu
concentraţii care variază între 66,36 – 206,66 μg L-1, 9,01 – 64,45 μg L-1, 11,44 – 36,42 μg L-1, respectiv
45,60 – 669,22 μg L-1. Concentraţia de tazobactam determinată în şase probe de apă analizate variază în
domeniul de concentraţie de 116,38 – 354,22 µg L-1. În probele analizate, sulfametoxazolul a fost detectat
şi cuantificat în trei probe dintre cele analizate, cu concentraţia între 4,82 – 13,83 µg L-1. Piperacilina şi
tetraciclina au fost determinate în două probe din cele opt care au fost analizate, cu concentraţii de 5,55
şi 143,20 µg L-1, respectiv 9,27 şi 22,43 µg L-1. Dintre antibioticele studiate, ciprofloxacina nu a fost
detectată în nici o probă de apă analizată, iar imipenemul şi eritromicina au fost detectate şi cuantificate
în proba nr. 33 (18.09 μg L-1, respectiv 170,75 μg L-1). În unele probe au fost antibiotice care au avut
concentraţia sub LOQ: tetraciclina în proba nr. 55, norfloxacina şi sulfometoxazolul în proba nr. 31.
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Figura 41. Cantitatea de antibiotice detectată în probele de apă prelevate la punctul de ieşire din
diverse staţii de epurare.
În urma analizei probelor de apă, s-a observat că în cele prelevate la punctul de ieşire din staţiile
de epurare au fost mai puţine antibiotice detectate şi cantitatea acestora în general a fost mai mică decât
în probele de apă prelevate la punctul de intrare în staţiile de epurare.
• Ape prelevate la punctul de deversare de la diferite spitale
Antibioticele detectate şi cantitatea acestora în probele de apă reziduală prelevate de la spitale
sunt prezentate în Figura 42.
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Figura 42. Cantitatea de antibiotice detectată în probele de apă prelevate de la spitale.
Dintre probele analizate de apă reziduală provenite de la diferite spitale, cel mai mare număr de
antibiotice (opt) din cele selectate pentru studiu a fost găsit în proba 21, în timp ce în proba 10 a fost găsit cel
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mai mic număr de antibiotice (patru). Concentraţia de ampicilină determinată în probele de apă provenite de la
spitale variază în domeniul de concentraţie de 64,19 – 530,52 µg L-1. Ceftazidima şi trimetoprimul au fost
determinate în patru din cele cinci probe analizate, cu concentraţii care variază între 3,67 – 21,27 µg L-1,
respectiv 2,45 – 41,99 µg L-1. În probele analizate, cefepima, eritromicina şi vancomicina au fost determinate
în trei probe dintre cele analizate, cu concentraţii variind între 3,81 – 8,52 µg L-1, 2,91 – 8,19 µg L-1 și 1,40 –
13,98 µg L-1. Piperacilina şi tazobactamul au fost determinate în două probe din cele cinci care au fost analizate
în acest studiu, în concentraţii de 7,80 şi 8,78 µg L-1, respectiv 16.50 şi 10.26 µg L-1. Imipenemul a fost detectat
şi cuantificat în proba nr. 28 (14,42 µg L-1), tetraciclina şi gentamicina în proba nr. 22 (1,35 µg L-1, respectiv
1,35 µg L-1), iar sulfametoxazolul în proba 9 (0,61 µg L-1). În două probe analizate concentraţiile de piperacilină
(proba 10) şi sulfametoxazol (proba 22) au fost detectate sub limita de cuantificare. Ciprofloxacina şi
norfloxacina nu au fost detectate în nici una dintre probele care au fost analizate în acest studiu (Szekeres și
colab., 2017).
• Ape de suprafaţă
Antibioticele detectate şi cantitatea acestora în apele de suprafaţă analizate sunt prezentate în Figura
43. Analizând probele de apă de suprafaţă s-a constatat că probele cu nr. 43, 47 şi 48 sunt cele mai poluate,
detectându-se cele mai multe antibiotice dintre cele studiate (12 antibiotice), iar proba cu nr. 67 este cea mai
puţin poluată conţinând un număr de şase antibiotice. Ampicilina, tazobactamul, vancomicina şi
trimetoprimul au fost detectate şi cuantificate în toate probele de apă de suprafaţă analizate, având concentraţii
cuprinse între 22,12 – 48,40 µg L-1, 45,17 – 259,19 µg L-1, 12,68 – 27,30 µg L-1 (în proba nr. 25 concentraţia
vancomicinei a fost sub LOQ) şi 203,86 – 560,25 µg L-1. Concentraţia de ceftazidimă determinată în
şaptesprezece probe de apă analizate variază în domeniul de concentraţie de 4,67 – 20,22 µg L-1, în proba nr.
25 fiind sub LOQ. Concentraţia de gentamicină determinată în şaisprezece probe de apă analizate variază în
domeniul de concentraţie de 5,90 – 46,92 µg L-1. Dintre antibioticele studiate, cefepima a fost determinată în
treisprezece probe, cu concentraţii variind între 34,52 – 58,53 µg L-1, tetraciclina în doisprezece probe, cu
concentraţii variind între 8,15 – 22,91 µg L-1, piperacilina în unsprezece probe, cu concentraţii variind între
4,96 – 10,59 µg L-1 (în proba nr. 42 fiind sub limita de cuantificare), iar ciprofloxacina şi norfloxacina în nouă
probe, cu concentraţii variind între 5,91 – 10,79 µg L-1, respectiv 8,58 – 16,68 µg L-1. Imipenemul a fost
detectat în opt probe de ape analizate cu concentraţii care variază în domeniul 13,90 – 335,69 µg L-1. Dintre
antibioticele studiate, eritromicina a fost detectată doar în şase probe cu concentraţii de 102,81 – 568,03 µg
L-1, în timp ce sulfametoxazolul nu a fost detectat în nici una dintre probe (Soran și colab., 2016b).
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Figura 43. Cantitatea de antibiotice detectată în probele de apă de suprafaţă.
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• Ape subterane
Antibioticele detectate şi cantitatea acestora în probele de apă subterane analizate sunt
prezentate în Figura 44
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Figura 44. Cantitatea de antibiotice detectată în probele analizate de apă subterană.
În toate cele trei probe de apă subterană analizate, au fost detectate un număr mare de
antibiotice: 13 în proba nr. 26 şi 11 în probele cu nr. 27 şi 54. Dintre antibioticele studiate opt dintre
acestea au fost detectate în toate cele trei probe. Concentraţia acestora variază în funcţie de antibiotic
astfel: ampicilina între 22,82 – 30,49 µg L-1, ceftazidima între 9,67 – 20,79 µg L-1, cefepima între
31,92 – 91,68 µg L-1, piperacilina între 11,42 – 22,57 µg L-1, tazobactam între 57,14 – 197,28 µg L-1,
norfloxacina între 8,15 – 14,73 µg L-1, vancomicina între 15,34 – 24,38 µg L-1 şi trimetoprim între
360,83 – 426,93 µg L-1. Patru antibiotice au fost determinate în două probe dintre cele analizate:
imipenem în probele 26 şi 27 (13,89 µg L-1, respectiv 22,55 µg L-1), tetraciclina în probele 26 şi 27
(14,83 µg L-1, respectiv 14,38 µg L-1), ciprofloxacina în probele 26 şi 27 (9,41 µg L-1, respectiv 10,58
µg L-1) şi gentamicina în probele 26 şi 54 (30,63 µg L-1, respectiv 10,58 µg L-1). În probele analizate,
sulfametoxazolul a fost determinat în proba nr. 26 (5,94 µg L-1) şi în proba nr. 54 sub LOQ, iar
eritromicina în proba nr. 54 (348,15 µg L-1).
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• Gunoi prelevat de la diverse ferme zootehnice de păsări, vite şi porci
Antibioticele detectate şi cantitatea acestora în probele de gunoi analizate sunt prezentate în
Figura 45.
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Figura 45. Cantitatea de antibiotice detectată în probele de gunoi provenite de la
diferite ferme zootehnice.
În urma analizelor efectuate s-a constatat că cele mai multe antibiotice detectate şi concentraţia
cea mai mare s-a găsit în gunoiul provenit de la fermele de păsări. Dintre antibioticele studiate,
ceftazidima şi trimetoprimul au fost detectate în doisprezece probe, cu concentraţii variind între 2,93
– 116,03 µg L-1 şi 0,65 – 68,55 µg L-1, cefepima, tazobactam şi vancomicina în unsprezece probe cu
concentraţii variind între 5,14 – 35,60 µg L-1, 1,02 – 31,00 µg L-1, respectiv 3,19 – 12,26 µg L-1.
Ampicilina a fost detectată în zece probe cu concentraţii care variază în domeniul de 5,04 – 28,83 µg
L-1, la proba nr. 7 fiind sub LOQ. În probele de gunoi analizate, gentamicina şi sulfametoxazolul au
fost detectate şi cuantificate în opt probe cu concentraţii între 0,46 – 6,06 µg L-1 şi 0,41 – 5,75 µg L1

. Imipenemul a fost detectat în cinci probe de gunoi provenind de la ferme de păsări şi două probe de

gunoi provenind de la ferme de porci, concentraţii care variază în domeniul 11,50 – 47,58 µg L-1.
Piperacilina şi eritromicina au fost determinate în şase probe de gunoi dintre cele analizate (cinci de
păsări şi unul de vită), cu concentraţii variind între 0,64 – 148,27 µg L-1, respectiv 3,62 – 74,35 µg L1

. Tetraciclina a fost detectată şi cuantificată în proba nr. 1 (6,33 µg L-1), în proba nr. 35 (0,75 µg L-

1

), în proba nr. 36 (1,14 µg L-1), iar în probele nr. 11 şi 38 concentraţia tetraciclinei a fost sub LOQ.
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Ciprofloxacina şi norfloxacina a fost detectată în proba nr. 1, dar concentraţiile acestora au fost sub
LOQ.

2.3. Influența antibioticelor asupra plantelor
Încă de la începutul anilor 1950, a fost demonstrat faptul că antibioticele (streptomicina) au
anumite influențe negative asupra plantelor verzi (Rosen, 1954). Bishop (1974) a demonstrat că
antibioticele poliene afectează transportul de electroni în cazul plantelor de porumb (Zea mays L.).
De cele mai multe ori metodele tradiționale de fertilizare a solului cu excreții de natură animală
reprezintă un real pericol pentru plantele cultivate. Deoarece, sulfametazina, un antibiotic din clasa
sulfamidelor este extrem de utilizat în fermele de animale datorită acțiunilor terapeutice și
nonterapeutice (utilizat ca promotor de creștere), Dolliver şi colab., (2007) au realizat un studiu în
care a fost demonstrat că acest antibiotic ajunge în plantele de porumb, salată și cartof. Datorită masei
moleculare mici a sulfametazinei, acest antibiotic nu este absorbit în sol și ajunge mult mai ușor în
plante (Dolliver şi colab., 2007). Tot datorită fertilizării solurilor cu excreții provenite de la animale,
Farkas şi colaboratorii (2011) au demonstrat că tetraciclina și clortetraciclina sunt absorbite de plantele
de fasole (Phaseolus vulgaris L.). Clortetraciclina din sol se poate bioacumula și în plantele de ceapă,
varză și porumb (Kumar şi colab., 2005).
Odată ajunse în plante, antibioticele precum tetraciclina afectează germinarea și dezvoltarea
acestora (Xie şi colab., 2011). Antibioticele din clasa fluorochinolonelor, cum este și enrofloxacina
(Migliore şi colab., 2003), pot afecta concentrația de fitohormoni din plante. Acțiunile nefavorabile
ale enrofloxacinei au fost observate și în cazul în care la udarea plantelor au fost utilizate concentrații
mici de soluții de enrofloxacină (Mukherji și Wareing, 1983). În plus, există tot mai multe dovezi
privind efectele toxice ale antibioticelor asupra plantelor. În literatura de specialitate, aceste efecte
sunt prezentate în funcție de concentrația de antibiotic utilizată și de expunerea plantelor la stresul
indus de această categorie importantă de produse farmaceutice. Streptomicina inhibă sinteza
clorofiliană la plantele de orz (Hordeum vulgare L.) (Yaronskaya şi colab., 2007), în timp ce
sulfadimetoxina (Migliore şi colab., 1996, 1995) și enrofloxacina (Migliore şi colab., 2003) reduc
semnificativ creșterea plantelor, iar ciprofloxacina reduce fotosinteza și creșterea acestora (Aristilde
şi colab., 2010). A fost constatat faptul că antibioticele din clasa tetraciclinelor au efecte fitotoxice
asupra mai multor specii de plante. Aceste efecte au fost dovedite prin creșterea activității enzimelor
antioxidante (Xie şi colab., 2011), prin aberații cromozomiale (Xie şi colab., 2011) și inhibări
semnificative în ceea ce privește creșterea plantelor (Hillis şi colab., 2011; Li şi colab., 2011; Pomati
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şi colab., 2004; Quanten şi colab., 2007; Xie şi colab., 2011). Hillis (2011) și Liu (2009) şi
colaboratorii au demonstrat variația efectelor fitotoxice între antibiotice și diferite specii de plante.
Până în momentul de față, mecanismul de acțiune al antibioticelor asupra plantelor este greu
de înțeles. Se presupune că inhibitorii sintezei proteice, cum sunt tetraciclinele, fluorochinolonele și
macrolidele, afectează sinteza proteică din cloroplastele și mitocondriile plantelor. Asemenea efecte
au fost demonstrate mai exact în cazul transcrierii și translației, procese care au loc cu precădere în
plastide (Brain şi colab., 2008; Kümmerer, 2009). Fluorochinolonele inhibă sinteza ADN-ului în cazul
celulelor eucariote (Brain şi colab., 2008; Kornberg și Baker, 1992), afectează replicarea plastidelor
(Brain şi colab., 2008; Kümmerer, 2009) și au influențe negative asupra morfologiei și fotosintezei
plantelor (Aristilde şi colab., 2010). În plus, tetraciclinele, mai exact doxiciclina are efect negativ în
apicoplast (analog plastidelor în plante), afectează diviziunea celulară în cazul anumitor protozoare
(Dahl şi colab., 2006), iar la concentrații mari afectează diviziunea celulară și în plantele superioare
(Saxena și Chauhan, 2000).
Antibioticele din clasa β-lactamelor, penicilinele și cefalosporinele sunt mai puțin toxice
(Hillis şi colab., 2011; Brain şi colab., 2004; Pollock şi colab., 1983), dar afectează diviziunea
plastidelor în cazul plantelor inferioare, dar nu neapărat și în cazul celor superioare (Brain şi colab.,
2008; Izumi şi colab., 2003). Au fost demonstrate efectele negative ale antibioticelor din clasa
penicilinelor (amoxicilina) asupra transportului de electroni ce are loc în procesul de fotosinteză (Pan
şi colab., 2008). Antibioticele din clasa sulfamidelor afectează căile metabolice, cum ar fi biosinteza
acidului folic, iar triclosanul afectează biosinteza acizilor graşi (Kümmerer, 2009).
Pe viitor sunt necesare evaluări ale toxicității antibioticelor asupra plantelor în vederea
stabilirii relației între anumite caracteristici fizico-chimice ale antibioticelor și bioacumularea lor în
plante. Este deosebit de importantă dezvoltarea cercetărilor privind evoluția antibioticelor în plante și
posibilele riscuri asupra sănătății umane în urma consumului de plante (de exemplu legume) cu
conținut de antibiotice (Dolliver şi colab., 2007).
În cadrul studiilor privind influența antibioticelor asupra plantelor de grâu (Triticum aestivum
L.), au fost luate în studiu nouă antibiotice (amoxicilină, ampicilină, penicilină, ceftazidimă,
ceftriaxonă, tetraciclină, doxiciclină, ciprofloxacină și eritromicină).
Semințele de grâu (Triticum aestivum L. soiul „Lovrin”, Fundulea, România) au fost plantate
în recipiente din plastic (1 L, 10 × 10 × 10 cm), conținând sol de grădină comercial care a fost fertilizat
în prealabil cu microelemente (Bioland, Finlanda). Semințele de grâu au fost plantate în sol la
adâncimea de 1 cm.
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Plantele au fost crescute într-o cameră specială de creștere numită fitotron (model Percival
LT36VL, SUA), în condiții controlate de lumină (1000 μmol m-2 s-1, timp de 12 ore) și temperatură
(zi/noapte - 25/18ºC).
Stresul abiotic la care au fost supuse plantele de grâu a constat în udarea lor zilnică cu câte un
volum de 71 mL soluții apoase de antibiotice de concentrații 0,5 ± 0,03 mg L-1 și 1,5 ± 0,08 mg L-1.
De asemenea, au fost crescute și plante control (netratate cu antibiotice) care au fost udate cu același
volum, dar de apă distilată. Măsurătorile experimentale au fost efectuate după ce plantele au fost udate
cu volume totale de 0,5 L (după o săptămână) și 1 L (după două săptămâni) soluții de antibiotice
(Opriș şi colab., 2013).
În cazul nostru, dozele de antibiotice administrate plantelor de grâu au fost mai scăzute
comparativ cu cele utilizate în alte studii, dar au avut un timp de expunere mai îndelungat (Pan şi
colab., 2008; Xie şi colab., 2011). Astfel, aceste tratamente au o reflecție mai bună asupra răspunsului
plantelor la reziduurile de antibiotice ce se găsesc în mediul înconjurător. Numeroase studii au
demonstrat că expunerea prelungită a unui număr de soluții de antibiotice de concentrații
asemănătoare cu cele utilizate în cadrul acestui studiu, conduce la inhibarea semnificativă a creșterii
plantelor (Brain şi colab., 2004, 2005, 2008; Hillis şi colab., 2011; Liu şi colab., 2009; Pomati şi
colab., 2004).
A fost demonstrat faptul că efectul poluanților din mediul înconjurător este dependent de doza
care este administrată plantelor (Brain şi colab., 2004, 2005, 2008; Migliore şi colab., 2003; Xie şi
colab., 2011). În cele mai multe dintre cazuri, acest aspect a fost observat și în cadrul acestui studiu,
indicându-se faptul că soluțiile de antibiotice de anumite concentrații induc un anumit grad de stres
plantelor. De asemenea, ocazional au fost observate și efecte dependente de timp. De exemplu, au fost
observate efecte ale antibioticelor asupra plantelor mai puternice în cazul în care a fost administrată o
soluție de concentrație 0,5 mg L-1, 1 L, decât în cazul unei soluții de concentrație 1,5 mg L-1, 0,5 L.

2.3.1. Influenţa antibioticelor asupra pigmenţilor asimilatori din plantele de grâu
În studiul nostru, pigmenții asimilatori care au fost determinați din plantele de grâu, fac parte
din categoria pigmenților clorofilieni (clorofila a și clorofila b) și a celor carotenoizi (β-caroten,
zeaxantina, luteina, neoxantina și violaxantina). Pigmenții zeaxantină, luteină, neoxantină și
violaxantină sunt carotenoide sub formă de xantofile, pigmenți în care radicalii liberi ai lanțului de
carbon sunt reprezentați de grupări hidroxil -OH (Dobrotă, 2010).
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Pigmenții carotenoizi din plante sunt antioxidanți lipo-solubili (Havaux, 1998; Havaux şi
colab., 1998), iar rolul lor fotoprotector poate fi privit ca o valvă de siguranță ce permite disiparea
energiei în exces înainte de apariția daunelor la nivelul celulei (Dobrotă, 2010). Carotenoidele din
plantele supuse unor condiții severe de stres sunt foarte rapid distruse și ca urmare nu mai au rol de
protecție împotriva distrugerii prin oxidare (Munné-Bosch și Alegre, 2000).
Pentru determinarea conținutului de pigmenți clorofilieni și carotenoizi din plantele de grâu au
fost luate probe de frunze cu aria totală de 4 cm2, imediat după ce au fost efectuate măsurătorile
parametrilor fotosintetici și apoi au fost înghețate imediat în azot lichid. Pigmenții au fost extrași în
100% acetonă cu carbonat de calciu (ambele achiziționate de la Sigma-Aldrich, Germania).
Suspensiile astfel obținute au fost mojarate și apoi centrifugate cu ajutorul unei centrifuge Hettch 320
R Universal (Hettich GmbH, Germania) la 0ºC și 9500 g, timp de 3 min. Supernatantul a fost decantat,
iar aceste etape ale extracției au fost repetate de cel puțin trei ori, în cantități foarte mici de acetonă,
până când supernatantul a rămas incolor. Extractele au fost aduse într-un volum final de 1 mL acetonă
și apoi filtrate cu ajutorul unor filtre de teflon (0,45 μm, VWR International, SUA) (Opriș şi colab.,
2013).
Extractele astfel obținute au fost analizate cu ajutorul unui HPLC (Agilent Technologies 1200,
SUA) prevăzut cu detector DAD. Metoda care a fost utilizată este o metodă puțin modificată față de
metoda descrisă de către Niinemets şi colaboratorii (1998), în cazul nostru fiind utilizată o coloană cu
fază inversă Zorbax Eclipse XDB-C18 (4,6 × 150 mm, 5 μm, Agilent Technologies, SUA).
Temperatura coloanei de separare a fost menținută la 10ºC, iar debitul fazei mobile a fost de 1,5 ml
min-1. Faza mobilă utilizată pentru eluția cromatografică a fost compusă din apă ultrapură cu HEPES
[acid 4-(2-hidroxietil)-1-piperazinetansulfonic] 0,1 M, pH 8 (A) și acetonă (B) de puritate HPLC,
ambele fiind achiziționate de la Sigma-Aldrich (Germania).
Programul de gradient utilizat pentru separarea pigmenților asimilatori a fost: 7,5 min 25% A
și 75% B, 5 min 0% A și 100% B, raport de solvenți care a fost menținut timp de 3 min. Etapa
următoare a constat în revenirea la compoziția inițială a fazei mobile 25% A și 75% B în 2 min.
Calibrarea a fost realizată utilizând pigmenți comerciali: clorofila a, și clorofila b β-caroten care au
fost achiziționați de la Sigma-Aldrich (Germania), iar zeaxantina și luteina de la Fluka (Germania).
Separarea tuturor pigmenților asimilatori de interes a fost realizată într-un timp maxim de 19 min. De
asemenea, din aceste exemple de cromatograme HPLC-DAD se poate observa că în ceea ce privește
conținutul de pigmenți clorofilieni și carotenoizi dintr-o plantă de grâu tratată cu antibioticul
ceftriaxonă (0,5 mg L-1, 1 L) există scăderi față de cel din plantele control.
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La concentrația de 0,5 mg L-1 (0,5 L și 1 L) conținutul total de clorofilă a scăzut doar în cazul
tratamentului cu ceftriaxonă, iar în cazul tratamentului cu ciprofloxacină doar după un volum de 1 L
soluție de antibiotic (Figura 46a).
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Figura 46. Modificări ale conținutului total de clorofile a+b (mg m-2) (a și b) și raportului acestora
a/b (c și d) în plantele de Triticum aestivum L. soiul „Lovrin” tratate cu nouă antibiotice. Măsurătorile
au fost efectuate după ce plantele au fost udate cu diferite volume de soluții de antibiotice 0,5 L și 1
L de concentrații 0,5 mg L-1 (a și c) și 1,5 mg L-1 (b și d). Fiecare coloană reprezintă media (±SE) a
trei măsurători independente cu plante diferite crescute în aceleași condiții, iar simbolurile situate
deasupra coloanelor reprezintă diferențe semnificative din punct de vedere statistic (P < 0,05). # diferențe statistice între volumele de soluții de antibiotice (0,5 L și 1 L) de aceeași concentrație (0,5
mg L-1 sau 1,5 mg L-1) utilizate pentru udarea plantelor, & - diferențe statistice între două concentrații
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ale aceluiași antibiotic (0,5 mg L-1 și 1,5 mg L-1) pentru același volum de soluție (0,5 L sau 1 L) utilizat
pentru udarea plantelor.
Tratamentele cu 1,5 mg L-1 soluție de antibiotice amoxicilină, tetraciclină, doxiciclină,
ciprofloxacină și eritromicină au redus conținutul total de clorofile (Figura 46b). Efectele
tratamentelor cu antibiotice au fost similare pentru clorofila a și b, în special la tratamentele în care a
fost utilizată concentrația de 1,5 mg L-1 (Figurile 46c și d). Raportul dintre clorofile (clorofila a/b) a
fost crescut pentru tratamentele cu amoxicilină, ceftriaxonă (0,5 mg L-1, 0,5 L) și ceftriaxonă (0,5 mg
L-1, 1L), dar redus pentru tratamentul cu ciprofoxacină (0,5 mg L-1, 1 L) (Opriș şi colab., 2013).
În general, scăderea conținutului de clorofile este dată de răspunsul plantelor la condițiile de
stres, fapt ce conduce la reducerea absorbției luminii (Munné-Bosch și Alegre, 2000). În cazul nostru,
efectele antibioticelor tetraciclină, ciprofloxacină și eritromicină au fost mai pronunțate la concentrația
cea mai mare de soluție de antibiotice utilizată pentru udarea plantelor de grâu. Acest lucru este în
concordanță cu reducerea conținutului de clorofilă demonstrat de către Li şi colab. (2011), în cazul
plantelor de grâu tratate cu oxitetraciclină și de asemenea, cu inhibarea sintezei clorofiliene în cazul
plantelor tratate cu antibioticul tetraciclină (Bradel şi colab., 2000). Brain şi colaboratorii (2004) au
ajuns la concluzia că din cele 25 de antibiotice studiate, tetraciclinele au avut cea mai mare influență
asupra conținutului de clorofilă din plantele acvatice precum sunt Lemna gibba L.
Referitor la studiul nostru, în cele mai multe dintre cazuri o parte din peniciline și cefalosporine
reduc conținutul de clorofile din plante (Figura 46) (Opriș şi colab., 2013). Acest fenomen poate fi
asociat cu anumite efecte ce au loc asupra multiplicării cloroplastelor. O explicație mult mai adecvată
în cazul de față este faptul că antibioticele utilizate în acest studiu afectează anumite procese ce au loc
în fotosinteză, rezultând condiții fotoinhibitoare care reduc secțiunea transversală a PS II (Osmond şi
colab., 1999).
De asemenea, raportul de clorofilă a/b ce caracterizează distribuția pigmenților între centrii de
reacție și complecșii responsabili pentru absorbția luminii (Bassi și Caffari, 2000), crește destul de
mult pentru plantele tratate cu o parte din peniciline și cefalosporine (Figura 46c). Acest lucru
sugerează reducerea complecșilor responsabili pentru absorbția luminii a PS II, în comparație cu
centrii de reacție. Valorile normale ale raportului clorofila a/b sunt cuprinse între 2,5-3,5 (Bercea,
2008). A fost observat că în cazul plantelor tratate cu ciprofloxacină raportul clorofilă a/b a scăzut
(Figura 46c), ceea ce demonstrează că acest antibiotic are efect foarte puternic asupra numărului
centrilor de reacție.
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Figura 47. Modificări ale conținutului de zeaxantină, luteină și β-caroten (mg m-2) în plantele de
Triticum aestivum L. soiul „Lovrin” la răspunsul tratamentelor cu nouă antibiotice după ce acestea
au fost udate cu volume totale de 0,5 L și 1 L soluție de antibiotice de concentrații 0,5 mg L-1 (a și b)
și 1,5 mg L-1 (c și d). Semnificația statistică este aceeași ca în legenda Figurii 46.
Conținutul de pigmenți carotenoizi (luteina, zeaxantina și β-caroten) din plante nu a fost afectat
la concentrația de 0,5 mg L-1, 0,5 L soluție de antibiotice (Figura 47a). După udarea plantelor cu 1 L
de soluții de antibiotice, a fost observată o scădere a conținutului de zeaxantină și β-caroten pentru
plantele tratate cu ciprofloxacină și de asemenea o scădere a conținutului de zeaxantină pentru plantele
tratate cu ampicilină (Figura 47b) (Opriș şi colab., 2013).
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La cea de a doua concentrație de soluții de antibiotice (1,5 mg L-1) utilizate în cadrul acestui
studiu, conținutul de zeaxantină a scăzut în aproape toate tratamentele, atât la volumul de soluție de
antibiotice de 0,5 L cât și la volumul de 1 L, cu excepția tratamentului cu amoxicilină (Figurile 47c și
d). β-carotenul și luteina au fost influențate doar în cazul anumitor tratamente cu antibiotice, iar în
cazul plantelor tratate cu peniciline și cefalosporine nu a fost observată nici o influență semnificativă
din punct de vedere statistic (Opriș şi colab., 2013).
Totuși scăderi semnificative în conținutul de zeaxantină au fost observate în cazul
tratamentelor cu ampicilină (Figurile 47b și d), penicilină G și ceftriaxonă, ceftazidimă (Figura 47c)
(Opriș şi colab., 2013). Spre deosebire de β-caroten și luteină, o cantitate importantă de zeaxantină
poate fi prezentă în membranele tilacoide și de asemenea în membranele ne-fotosintetice (MüllerMoulé şi colab., 2003; Havaux și Niyogi, 1999). Formarea zeaxantinei este corelată cu disiparea
excesului de energie absorbită sub formă de căldură, cu de-epoxidarea ciclului xantofilic și cu
atenuarea fluorescenței clorofiliene ne-fotochimice (Demmig-Adams și Adams, 2006; Munné-Bosch
și Alegre, 2000). Astfel, reducerea conținutului de zeaxantină poate conduce la reducerea capacității
de disipare a energiei în exces, fapt care poate fi o explicație mecanică pentru reducerea vitezei
transportului de electroni în cazul plantelor tratate cu antibioticele luate în studiu (Figurile 47a și b)
(Opriș şi colab., 2013).

2.3.2. Emisiile de compuşi organici volatili din plantele de grâu tratate cu antibiotice
O gamă foarte variată de compuși organici volatili este emisă de plantele care sunt supuse
unor varietăți de stres de natură biotică sau abiotică (Copolovici şi colab., 2012). De aceea, pentru a
obține o perspectivă cât mai completă referitoare la efectele antibioticelor asupra plantelor, au fost
analizate și emisiile de compuşi organici volatili. În cadrul studiului nostru, dintre compuşi organici
volatili emiși de plantele de grâu au fost analizați produșii de oxidare sub acțiunea lipoxigenazei (LOX lipoxygenase pathway products) și monoterpenele. Produșii LOX sunt formați în urma oxidării acizilor
grași din plante, sub acțiunea enzimei lipoxigenază. Cantitatea emisiilor de LOX este în concordanță cu
răspunsul plantei la o varitate de condiții de stres și constituie primul răspuns al plantei în condiții de stres
(Liavonchanka și Fuessner, 2006). Monoterpenele sunt compuși ai metabolismului secundar din plante,
sunt insolubile în apă și derivă din acetil coenzima A sau alți intermediari ai glicolizei. Multe dintre
monoterpene și derivații lor sunt foarte importanți agenți toxici împotriva insectelor (Dobrotă, 2005).
Grâul, în condiții normale nu este considerat un emițător de monoterpene. Cu toate acestea, emisiile de
monoterpene sunt de obicei induse de răspunsul stresului biotic sau abiotic, la fel ca în cazul produșilor
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LOX care sunt emiși de cele mai multe specii de plante (Copolovici şi colab., 2012; Niinemets, 2010;
Niinemets şi colab., 2010b, 2010c).
Prelevarea de compuşi organici volatili a fost realizată utilizând același sistem portabil ca și în
cazul măsurătorilor parametrilor fotosintetici. După ce au fost obținute valori stabile ale parametrilor
fotosintetici, din cuveta aparatului, un volum de aer de 3 L a fost prelevat în cartușe de oțel (10,5 × 3
cm, Supelco, SUA) cu conținut de cărbune activ numit strat adsorbant Carbopack (C 20/40 mesh, C
40/60 mesh, and X 20/40 mesh) optimizat pentru analiza cantitativă a LOX și a monoterpenelor
(Copolovici şi colab., 2009, 2011; Niinemets şi colab., 2010a). Aerul a fost prelevat cu ajutorul unei
pompe 1003-SKC (SKC Inc., SUA) cu un debit de 200 mL min-1 într-un timp de 15 min, la
temperatura camerei. Înainte și după captarea de compuşi organici volatili emiși de plantele de grâu
tratate cu antibiotice, au fost prelevate și probe de aer control, din cuveta sistemului schimbător de
gaze în care nu s-a introdus plantă de grâu.
Pentru analiza compuşilor organici volatili a fost utilizat acelaşi sistem şi aceleaşi condiţii
experimentale ca în cazul studiului privind influenţa microundelor asupra plantelor condimentare.
În cadrul acestui studiu au fost determinate vitezele de emisie ale compușilor lipoxigenați
(ΦLOX), însumând vitezele de emisie pentru 1-hexanol, (Z)-3-hexenol, (Z)-2-hexenal și (Z)-3-hexenil
acetat. A doua categorie de VOC analizată a fost monoterpenele. Datele experimentale obținute din
analiza monoterpenelor au fost interpretate ca viteză de emisie a monoterpenelor (ΦMONOTERPENE),
însumând vitezele de emisie pentru α-pinen, β-pinen, camfen, limonen, 3-caren, p-cimen și αfelandren (Opriș şi colab., 2013).
Atât vitezele de emisie ale compușilor lipoxigenați (ΦLOX) cât și vitezele de emisie ale
monoterpenelor (ΦMONOTERPENE) au fost foarte scăzute în cazul plantelor control. Această scădere se
poate observa în Figura 48 (reprezentarea grafică a vitezelor de emisie a compuşilor organici volatili
analizați în cadrul acestui studiu). Creșterea de ΦLOX a fost observată chiar și la concentrația de 0,5
mg L-1, 1 L soluție de ampicilină, penicilină G, ceftriaxonă, doxiciclină și ciprofloxacină (Figura 48a).
La o concentrație mai mare de soluție de antibiotice utilizată pentru udarea plantelor 1,5 mg L-1 și
volum de 1 L, ΦLOX a crescut în cazul tuturor tratamentelor cu antibiotice, mai puțin în cazul
tratamentului cu ampicilina (Figura 48b). De asemenea, în acest caz, comparativ cu plantele control,
ΦLOX a crescut de patru ori mai mult. În general, făcând o comparație între cele două concentrații de
soluții de antibiotice utilizate la udarea plantelor, ΦLOX a crescut cu peste 100% în cazul concentrației
de 1,5 mg L-1, decât în cazul concentrației de 0,5 mg L-1. Plantele care au fost tratate cu antibioticele
ampicilină și ciprofloxacină au făcut excepție de la această constatare generală (Opriș şi colab., 2013).
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Figura 48. Vitezele de emisie ale produșilor de oxidare sub acțiunea lipoxigenazei (ΦLOX, nmol m-2
s-1) (a și b) și a monoterpenelor (ΦMONOTERPENE, nmol m-2 s-1) (c și d) din plantele de Triticum
aestivum L. soiul „Lovrin” tratate cu soluțiile a nouă antibiotice. Măsurătorile au fost efectuate după
ce plantele au fost udate cu diferite volume de soluții de antibiotice 0,5 L și 1 L de concentrații 0,5
mg L-1 (a și c) și 1,5 mg L-1 (b și d). ΦLOX reprezintă suma vitezelor de emisie pentru 1-hexanol, (Z)3-hexenol, (Z)-2-hexenal și (Z)-3-hexenil acetat, iar ΦMONOTERPENE reprezintă suma vitezelor de
emisie pentru α-pinen, β-pinen, camfen, limonen, 3-caren, p-cimen și α-felandren. Semnificația
statistică este aceeași ca în legenda Figurii 46.
În cazul tuturor celor nouă antibiotice utilizate pentru tratamentul plantelor de grâu a fost
observată o creștere a ΦLOX care este dependentă de creșterea concentrației soluțiilor de antibiotice și
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de volumul utilizat pentru udarea plantelor de grâu (Figurile 48a și b). Concordanțe semnificative între
ΦLOX și severitatea stresului au fost demonstrate pentru alte tipuri de stres indus plantelor: ozonul
(Beauchamp şi colab., 2005), temperatura (Copolovici şi colab., 2012) și excesul de apă (Copolovici
și Niinemets, 2010). Din studiul de față, se poate concluziona faptul că LOX constituie un indicator
sensibil al răspunsului plantelor la condiții de stres induse de antibiotice.
Cantitatea de monoterpene expirate pe unitatea de timp a crescut în cazul ambelor concentrații
de soluții de antibiotice utilizate în cadrul acestui studiu (Figurile 48c și d). În general, aceste efecte
au fost mai pronunțate în cazul în care a fost utilizat pentru udarea plantelor un volum de 1 L, decât
în cazul unui volum de 0,5 L de soluții de antibiotice. Diferențe semnificative din punct de vedere
statistic nu au fost observate între concentrațiile soluțiilor de antibiotice utilizate, decât doar în cazul
plantelor tratate cu eritromicină (Figurile 48c și d) (Opriș şi colab., 2013).
Cele mai mari cantități de monoterpene au fost emise de plantele tratate cu soluții de
tetraciclină și doxiciclină (Figurile 48c și d) și au fost asociate cu scăderea cantității de carotenoide
(Opriș şi colab., 2013). În cazul plantelor tratate cu tetraciclină, există posibilitatea de activare sau
dezactivare a unor gene, procese ce au loc oricând în timpul anumitor infecții patogene a plantelor
(Zarnack şi colab., 2006).

2.3.3. Influenţa antibioticelor asupra parametrilor fotosintetici ai plantelor de grâu
În ceea ce privește studiul efectelor antibioticelor asupra fotosintezei, s-a urmărit analiza a trei
parametri fotosintetici: viteza transportului de electroni (JETR - electron transport rate), conductanța
stomatală de vaporizare a apei (gs - stomatal conductance to water vapor) și viteza netă de asimilație
a CO2 (A - assimilation rate). Acești trei parametri sunt deosebit de importanți în procesul de
fotosinteză. Transportul de electroni are rol în formarea agentului reducător nicotinamidă adenozină
dinucleotidă fosfat oxidază (NADPH) și a moleculelor energetice de adenozină trifosfat (ATP) care
sunt utilizate în etapa de fixare și reducere a CO2 (Dobrotă, 2010). În plante, asimilația de CO2 are loc
concomitent cu eliminarea apei stomatale. Determinarea parametrilor fotosintetici a fost realizată la
fel ca în cazul plantelor iradiate cu microunde (Subcapitolul 1.5)
Valorile conductanței stomatale de vaporizare a apei și ale vitezei nete de asimilație a CO2 au
fost calculate conform ecuațiilor propuse de către von Caemmerer și Farquhar (1981). Viteza
transportului de electroni a fost calculată din măsurătorile de fluorescență clorofiliană, conform
ecuațiilor propuse de către Genty şi colab. (1989). Pentru calculul acestui parametru a fost utilizată
constanta de absorbție a frunzei de 0,85 și s-a presupus faptul că lumina a fost distribuită egal între
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cele două fotosisteme PS I și PS II (Niinemets şi colab., 2010a). În procesul de fotosinteză este
implicată interacțiunea dintre două reacții de lumină PS I și PS II, care acționează în serie pentru a
produce oxigenul molecular pentru formarea NADPH și pentru sinteza de ATP (Bercea, 2008).
În Figurile 49a și b se observă o scădere a vitezei transportului de electroni, mai ales în cazul
concentrației mari a soluției de antibiotice (1,5 mg L-1) utilizate pentru udarea plantelor de grâu.
Excepțiile au fost doar în cazul tratamentelor cu ciprofloxacină și eritromicină (Figura 49b). Plantele
de grâu tratate cu ampicilină influențează negativ viteza transportului de electroni, acestea scăzând în
cazul ambelor concentrații (0,5 mg L-1 și 1,5 mg L-1) de soluții de antibiotice utilizate pentru udarea
plantelor (Figurile 49a și b) (Opriș şi colab., 2013).
În general, în comparație cu plantele control, cele mai mici valori ale vitezei transportului de
electroni (aproximativ cu 16% mai mici) au fost observate în cazul tratamentului cu antibioticul
ceftriaxonă la concentrația de 1,5 mg L-1. Efectele antibioticelor din clasa penicilinelor și a
tetraciclinelor asupra valorilor vitezei transportului de electroni (Figurile 49a și b) sunt asociate cu
scăderea conținutului de clorofile din plante (Figura 46). În cadrul acestui studiu, efectul antibioticului
amoxicilină, la concentrația cea mai mare, obținut asupra valorilor vitezei transportului de electroni
este în concordanță cu efectul de inhibare a acestuia asupra PS II (Opriș şi colab., 2013). Acest aspect
a fost constatat și de către alți cercetători (Pan şi colab., 2008), dar la concentrații ale antibioticului
amoxicilină relativ mai mari.
Valorile celui de-al doilea parametru fotosintetic analizat, conductanța stomatală de vaporizare
a apei, au crescut în cazul tratamentelor în care au fost utilizate soluții de antibiotice de concentrație
de 0,5 mg L-1 (Figura 49c), cu excepția tratamentelor cu tetraciclină și eritromicină. În aceste ultime
trei cazuri, plantele nu au fost afectate la utilizarea a nici unuia dintre volumele de soluții de antibiotice
utilizate (0,5 L și 1 L). În cazul celei de a doua concentrații de soluții de antibiotice (1,5 mg L-1) din
clasele cefalosporinelor (ceftazidimă, ceftriaxonă) și tetraciclinelor (tetraciclină) (0,5 L și 1 L)
utilizate, valorile conductanței stomatale de vaporizare a apei, au scăzut cu aproximativ 10-30%
(Figura 49d). De asemenea, au fost observate scăderi ale conductanței stomatale de vaporizare a apei
și în cazul plantelor tratate cu tetraciclina doxiciclină și fluorochinolona ciprofloxacină, dar doar după
ce plantele au fost udate cu un volum de 1 L soluție de antibiotice (Figura 49d) (Opriș şi colab., 2013).
Valorile conductanței stomatale de vaporizare a apei fluctuează în cazul anumitor antibiotice
luate în studiu (la concentrația de 0,5 mg L-1 soluții de antibiotice). În cazul tratamentului cu
antibioticul ampiciclină, acest efect este asociat cu conținutul de zeaxantină (Figura 47) care se
presupune a fi un precursor în sinteza acidului abscisic (ABA), hormon responsabil pentru închiderea
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stomatei (Milborrow, 2001). ABA este un reglator de bază al răspunsului plantelor la factorii de stres,
creștere și dezvoltare (Delian, 2006). Cu toate acestea, doar o mică parte din carotenoide sunt
implicate în sinteza ABA, iar modificările în conținutul de pigmenți carotenoizi nu poate fi asociat cu
reducerea conductanței stomatale de vaporizare a apei, la concentrația cea mai mare de soluții de
antibiotice utilizate în acest experiment.
De asemenea, au fost observate scăderi ale valorilor vitezei nete de asimilație a CO2 în cazul
tratamentelor în care au fost utilizate soluții de antibiotice din clasa cefalosporinelor (ceftriaxonă) și
fluorochinolonelor (ciprofloxacină), de concentrație de 0,5 mg L-1. Acest efect a fost observat doar
după ce plantele au fost udate cu un volum total de 1 L soluție de antibiotice (Figura 49e). Utilizarea
soluțiilor de antibiotice de concentrație mai mare (1,5 mg L-1) a condus la scăderi mai pronunțate ale
valorilor vitezei nete de asimilație a CO2, chiar și la volumul de 0,5 L soluție de antibiotice utilizată.
Aceste scăderi au fost observate tot în cazul tratării plantelor cu soluții de antibiotice din clasa
cefalosporinelor (Figura 49f). De asemenea efectul antibioticului ciprofloxacină asupra plantelor a
fost mai evident după ce plantele au fost udate cu un volum de 1 L de soluție (Figura 49f) (Opriș şi
colab., 2013).
Efectele cauzate de antibioticul ciprofloxacină sunt în concordanță cu studiul lui Aristilde şi
colaboratorii (2010) care demonstrează că stuctura antibioticului ciprofloxacină este similară cu cea a
inhibitorilor care au rol oxidativ în PS II. Scăderea valorilor vitezei nete de asimilație a CO2 în plantele
tratate cu antibioticele din clasa cefalosporinelor pot avea aceeași explicație, inhibarea activității
catalitice a PS II putând fi asociată cu gruparea NH2 din structura cefalosporinelor (Opriș şi colab.,
2013).

79

0,5 mg L

-1
-2

1,5 mg L

a

180

-1

b

150

JETR (µmol m s )

-1

**

0,5 L
1L

*

*

** *

** **

120
90
60
30
0

,,,,

c

*
*

400

*

**

*
*

*

d

* *

*

-2

-1

gs (mmol m s )

500

** **

300

*

200
100
0

30

,,,,,,,,,, ,,

e

f

-2

-1

A (µmol m s )

25
20

*

*

** **

*

15
10
5

Am Co
n
ox tro
i
c
Am il l
i
Pe pic na
ni ilin
C cili a
ef na
ta
C zid G
ef im
t
Te riax a
tra on
D cic a
C ox lin
ip ic a
ro ic
fl li
Er oxa na
itr ci
om na
ic
in
a

..

Am Co
n
ox tro
i
c
Am il l
in
Pe pici a
li
C nici na
ef lin
t
C azid G
ef i m
t
Te riax a
tra on
D cic a
C ox lin
ip ic a
ro ilc
f
i
Er loxa na
i tr c i
om na
ic
in
a

0

Figura 49. Modificări ale vitezei transportului de electroni (JETR, µmol m-2 s-1) (a și b), ale
conductanței stomatale de vaporizare a apei (gs, mmol m-2 s-1) (c și d) și ale vitezei nete de asimilație
a CO2 (A, µmol m-2 s-1) (e și f) în plantele de Triticum aestivum L. soiul „Lovrin” tratate cu soluțiile
a nouă antibiotice de concentrații diferite 0,5 mg L-1 (a, c și e) și 1,5 mg L-1 (b, d și f).
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Măsurătorile au fost efectuate după ce plantele au fost udate cu volume totale de soluții de
antibiotice de 0,5 L (după o săptămână) și 1 L (după două săptămâni). Fiecare coloană reprezintă
media (±SE) a trei măsurători independente cu plante diferite crescute în aceleași condiții. Simbolul
* reprezintă diferențe semnificative din punct de vedere statistic între o plantă tratată cu antibiotic și
o plantă control (P < 0,05).
Scăderea valorilor vitezei nete de asimilație a CO2 în cazul tratamentelor cu soluții de
antibiotice de concentrație 1,5 mg L-1 este asociată cu scăderea valorilor conductanței stomatale de
vaporizare a apei (Figura 49d) și cu modificări nesemnificative din punct de vedere statistic în cazul
vitezei transportului de electroni, pentru tratamentele cu antibioticele ceftazidimă și cirpofloxacină
(Figura 49b). Astfel, cel puțin pentru aceste două tratamente, reducerea intensității fotosintezei nu a
fost asociată cu inhibarea activității PS II, ci cu scăderea vitezei de asimilație a CO2 (Opriș şi colab.,
2013). Același comportament a fost observat pentru o varietate de plante de grâu ca răspuns la un
tratament cu 80 µM oxitetraciclină (Li şi colab., 2011).
În general, scăderea valorilor vitezei nete de asimilație a CO2 a fost moderată (au scăzut cu 1017% comparativ cu plantele de grâu utilizate drept control). Aceste efecte au crescut cu creșterea dozei
de antibiotic administrate plantelor de grâu (Opriș şi colab., 2013).

2.4. Testarea preliminară, în laborator, a tratării apelor uzate cu nanotuburi de carbon
pentru îndepărtarea antibioticelor
Protecția surselor de apă împotriva contaminării cu microorganisme patogene rămâne una
dintre cele mai importante provocări cu care se confruntă societatea. În zilele noastre, nanotehnologia
oferă posibilitatea de a purifica apa în vederea îndepărtării, în mod eficient, diferiți poluanți și
germeni. Mai precis, nanoparticulele, nanomembranele şi nanopulberile sunt utilizate pentru
detectarea și îndepărtarea substanțelor chimice și biologice, inclusiv: metale, nutrienți, cianuri,
substanțe organice, alge, virusuri, bacterii, paraziți și, nu în ultimul rând, antibiotice. Datorită
suprafeței specifice mari (suprafață/raport volumetric), nanomaterialele au avut rezultate mai bune
decât alte tehnici utilizate în tratarea apelor. Pe viitor, se preconizează că nanomaterialele vor fi
utilizate, pe scară largă, pentru purificarea apei (Tiwari şi colab., 2008).
În ultimii ani, nanotuburile de carbon pe bază de nanocompozite magnetice au prezentat un
interes deosebit în cercetare, datorită aplicaţiilor lor în diferite domenii. Încărcare cu succes a
nanoparticulelor de oxid de fier pe suprafața exterioară a nanotuburilor de carbon se poate realiza prin
intermediul următoarelor tehnici: metoda de descompunere la temperaturi înalte, procesul
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solvotermal, metoda de ambalare polimer, interacțiunea electrostatică și metoda chimică umedă. Toate
aceste metode de sinteză s-au dovedit a fi utile pentru a sintetiza nanoparticule de oxid de fier şi
materiale hibride de nanotuburi de carbon. În general, metodele chimice umede sunt utilizate pe scară
largă pentru a decora nanotuburile de carbon cu nanoparticule de oxid de fier (Baykal şi colab., 2013).
În cadrul studiilor noastre, au fost testate mai multe tipuri de nanotuburi în vederea reţinerii
antibioticelor selectate în cadrul acestui proiect, din matricii lichide (soluţii sintetice) şi probe de apă
reziduală. Studiile de optimizare a metodei de reţinere a antibioticelor a fost realizată pe magnetită
(Fe3O4), metodă care a fost ulterior aplicată pe probe reale şi pe diferite tipuri de nanotuburi de carbon.
Nanotuburile de carbon cu pereţi multipli (MWCNT, multi-walled carbon nanotubes) și cele
funcționalizate cu grupări –COOH, respectiv –COOH/Fe3O4 au fost caracterizate prin spectroscopie
în infraroșu cu transformată Fourier (FTIR) în scopul de a pune în evidență funcțiunile introduse și
prin microscopie electronică cu scanare (SEM), respectiv microscopie electronică prin transmisie
(TEM) pentru vizualizarea morfologiei nanoparticulelor funcționalizate. Pentru a evalua gradul de
reţinere a antibiotice din probe, evaluarea cantitativă a acestora a fost realizată prin metoda HPLCDAD/FD/MS, metoda care a fost prezentată în cadrul Subcapitolului 2.2.3.

2.4.1. Analiza eficienţei nanotuburilor de carbon pentru îndepărtarea antibioticelor din
apele reziduale
2.4.1.1. Optimizarea metodei de reţinere a antiobioticelor selectate din matrici lichide
utilizând Fe3O4
Pentru optimizarea metodei de reţinere a antibioticelor selectate din matrici lichide (probe
sintetice) a fost utilizat designul experimental Box-Benkhen obţinut cu ajutorul programului Minitab
17, având ca variabile valoarea de pH a matricei lichide, temperatura, volumul adăugat de soluţie de
antibiotice de concentraţie 10 μg mL-1 şi timpul de ultrasonare (Tabel 10).
Astfel, peste 10 mg de Fe3O4 s-a adăugat un volum (Tabel 10) de soluţie de amestec de
antibiotice, de concentraţie 10 μg mL-1 (pH diferit) şi s-au ultrasonat la temperaturi diferite şi timpi
diferiţi (Tabel 10). Valoarea de pH a soluţiei de antibiotice a fost ajustată cu soluţie de HCl 0,5 N sau
5 % NH4OH.
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Tabel 10. Design experimental Box-Bonkhen cu patru variabile,
utilizat pentru optimizarea metodei de reţinere a antibioticelor din matrici lichide.
Nr.

pH

Temperatura
(°C)

Volumul de soluţie
de antibiotice (mL)

Timp ultrasonare
(min)

1

5,5

21,0

5

20

2

2,0

40,0

3

20

3

5,5

40,0

3

10

4

2,0

30,5

1

20

5

5,5

21,0

3

30

6

5,5

30,5

1

20

7

9,0

40,0

3

30

8

9,0

30,5

3

20

9

2,0

21,0

3

20

10

9,0

21,0

3

30

11

5,5

40,0

3

30

12

2,0

30,5

3

20

13

9,0

30,5

5

10

14

9,0

30,5

3

20

15

2,0

30,5

5

20

16

5,5

40,0

1

10

17

5,5

21,0

3

20

18

5,5

30,5

3

30

19

5,5

30,5

5

10

20

5,5

30,5

5

20

21

5,5

21,0

1

20

22

9,0

30,5

1

20

23

5,5

30,5

3

20

24

5,5

30,5

3

20

25

5,5

40,0

5

20

26

5,5

30,5

1

10

27

2,0

30,5

3

10
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După analiza datelor s-a constatat că cele mai bune grade de reţinere ale antibioticelor selectate
pe Fe3O4 s-au obţinut în cazul variantelor experimentale nr. 4 (pH 2, temperatura 30,5°C,
1 mL de soluţie de antibiotice şi timpul de ultrasonare 20 min) şi nr.16 (pH 5,5, temperatura 40,0°C,
1 mL de soluţie de antibiotice şi timpul de ultrasonare 10 min). În cadrul experimentelor următoare,
aceste două variante experimentale au fost aplicate pentru testarea mai multor tipuri de nanotuburi de
carbon cu pereţi multipli în scopul reţinerii antibioticelor selectate din matrici lichide.

2.4.1.2. Sinteza MWCNT funcţionalizate
Funcţionalizarea MWCNT cu gruparea carboxil (-COOH)
Proprietăţile de umectare a nanotuburilor de carbon pot fi semnificativ îmbunătăţite prin
oxidare cu acizi puternici precum H2SO4, HNO3 sau amestecuri de acizi. Această procedură conduce
la formarea de radicali carbonil, în mod preferenţial pe partea exterioară a nanotuburilor de carbon,
iar în zona regiunilor pentagonale creşte reactivitatea chimică în comparaţie cu reţeaua hexagonală
(Vaisman şi colab., 2006).
Astfel, pentru a îmbunătăţii proprietăţile MWCNT, s-a urmat modul de lucru descris în
continuare. Peste o cantitate de 0,03 g MWCNT s-a adăugat un amestec de HNO3 (3 mL) şi H2SO4
concentrat (3 mL). Totul a fost ultrasonat timp de 8 h, apoi s-a adăugat 27 mL apă bidistilată. După
centrifugare timp de 3 min la 4000 rpm, proba a fost spălată până la pH neutru.

Sinteza MWCNT-COOH/Fe3O4
Nanoparticulele magnetice (Fe3O4, γ-Fe2O3 etc.) tind să se aglomereze pentru a forma o
cantitate mare de metal favorizată termodinamic, conducând astfel la scăderi drastice a ariei suprafeţei
specifice. Pentru prevenirea formării acestor agregări nedorite, miezurile magnetice sunt înconjurate
de liganzi funcţionali. În acest scop, liganzii care conțin grupări terminale de acid fosforic, tiol sau
acid carboxilic pot forma legături puternice cu suprafaţa magnetică a nanoparticulelor (Baykal şi
colab., 2013).
Astfel, 0,0131 g MWCNT şi 11,5 mL apă bidistilată s-au ultrasonat timp de 20 min. Amestecul
a fost agitat timp de 30 min, la 60°C, în atmosferă de argon. După această etapă, s-a adăugat 29,223
mg FeCl3 · 6H2O şi s-a continuat agitarea pentru încă 30 min, etapă urmată de adăugarea a 15,28 mg
FeSO4 · 7H2O şi agitare alte 30 min. La final, s-a adăugat în picături 5,73 mL NH4OH 6 %, timp de
15 min şi s-a agitat încă 2 h. Apoi proba a fost spălată până la pH neutru.
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Prepararea suspensiei de MWCNT-COOH/Fe3O4/NaDBS
Surfactanţii sunt clasificaţi în funcţie de semnul sarcinii moleculei de surfactant atunci când
este dizolvată în apă. În general, există două grupuri de surfactanţi non-ionici, fără sarcină, şi ionici:
cationici, anionici şi zwiteroionici. Printre surfactanţii ionici, dodecilbenzen-sulfonatul de sodiu
(NaDBS) este frecvent utilizat pentru a scădea tendinţa de agregare a nanotuburilor de carbon
(Vaisman şi colab., 2006).
Tinând cont de acest aspect, au fost sintetizate MWCNT-COOH/Fe3O4/NaDBS pentru a fi
testate în vedrea reţinerii antibioticelor selectate din matrici lichide. Astfel, s-a preparat 20 mL soluţie
de NaDBS de concentraţie 1 mg mL-1 şi s-a ultrasonat cu 10 mg MWCNT-COOH/Fe3O4 la 25 ± 5°C,
timp de 6 h. Apoi, amestecul a fost centrifugat timp de 5 min, la 4000 rpm, separând supernatantul,
care a fost utilizat în continuare.

Prepararea suspensiei de MWCNT-COOH/Fe3O4/PVP
De asemenea, asocierea nanotuburilor de carbon cu polimeri conduce la creşterea dispersiei
nanotuburilor de carbon atât în apă cât şi în solvent organic, şi la separarea nanotuburile de impurităţi
metalice şi carbonice (Vaisman şi colab., 2006).
În cazul de faţă, a fost preparată suspensia MWCNT-COOH/Fe3O4/PVP pentru a fi testată
pentru reţinerea antibioticelor din matrici lichide. În primă etapă s-au preparat 5 mL soluţie de PVP
de concentraţie 1 mg mL-1 şi s-a ultrasonat cu 2,4 mg MWCNT-COOH/Fe3O4 la 30 ± 5°C, timp de 6
h. Apoi, amestecul a fost centrifugat timp de 5 min, 4000 rpm, separând supernatantul, care a fost
utilizat în continuare.

2.4.1.3. Caracterizarea MWCNT funcţionalizate cu -COOH şi Fe3O4
FTIR
Măsurătorile au fost realizate cu un spectroscop de infraroșu cu transformata Fourier de tip
Jasco6100 în transmisie, domeniul spectral 4000-400 cm-1 cu o rezoluție de 4 cm-1 prin tehnica
pastilării în KBr.
În Figurile 50a, 51a şi 52a se pot pune în evidență vibrațiile grupărilor prezente în nanotuburile
de carbon cu pereți multipli, și anume picurile dominante de la 3440, 1636 și 1400v cm-1 asociate
vibrației stretching caracteristice grupărilor –OH, respectiv vibrațiile grupărilor –CH2 şi CH3 de la
2920 și 2851 cm-1 (Her şi colab., 2013).
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a

b

c

Figura 50. Spectrele FTIR.ale nanotuburilor de carbon (MWCNT) (a) și ale nanotuburilor de carbon
funcționalizate cu grupări –COOH (MWCNT-COOH) (b), respectiv cu Fe3O4 (MWCNTCOOH/Fe3O4) (c), domeniul spectral 3800-2500 cm-1.
În spectrele nanotuburilor funcționalizate cu grupări –COOH, respectiv COOH/Fe3O4
(Figurile 51b şi 51c), în domeniul spectral 2000-1000 cm-1 apare vibrația caracteristică grupării COOH, și anume la 1729 cm-1 vibrația de alungire corespunzătoare legăturii C=O, iar la ~1450 cm-1
vibrația de forfecare asociată cu gruparea O-H (Baykal şi colab., 2013).

a

b

c

Figura 51. Spectrele FTIR.ale nanotuburilor de carbon (MWCNT) (a) și ale nanotuburilor de carbon
funcționalizate cu grupări –COOH (MWCNT-COOH) (b), respectiv cu Fe3O4 (MWCNTCOOH/Fe3O4) (c), domeniul spectral 2000-1000 cm-1.
Spectrele nanotuburilor funcționalizate cu grupări –COOH nu suferă nici o modificare în
domeniul spectral 1000-400 cm-1, dar în spectrul celor funcționalizate cu –COOH/Fe3O4 (Figurile 52b
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şi c) apare picul caracteristic magnetitei la 625-560 cm-1 asociate cu vibrația stretching Fe-O (Baykal
şi colab., 2013).

a

b

c

Figura 52. Spectrele FTIR ale nanotuburilor de carbon (MWCNT) (a) și ale nanotuburilor de carbon
funcționalizate cu grupări –COOH (MWCNT-COOH) (b), respectiv cu Fe3O4 (MWCNTCOOH/Fe3O4) (c), domeniul spectral 1000-400 cm-1

SEM, TEM
Morfologia MWCNT a fost studiată înainte şi după funcţionalizare prin SEM (Figurile 53a şi
54 a) şi prin TEM Figurile (53b şi 54b). Analiza a fost realizată folosind un microscop electronic de
scanare cu transmisie (STEM) HD-2700 Hitachi, echipat cu pistol cu emisie în câmp rece, care
funcţionează la o tensiune de accelerare de 200 kV, fiind proiectat pentru a obţine imagini de înaltă
rezoluție (HRTEM), cu rezoluția de 0144 nm. Imaginile de înaltă rezoluție au fost obținute utilizând
software-ul Digital Micrograph de la Gatan. Probele uscate pentru analiza de microscopie electronică
au fost pregătite prin depunerea unei picături de suspensie pe grila de nichel acoperită cu un strat
subțire de carbon.
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a

b

Figura 53. Imaginile nanotuburilor de carbon cu pereți multipli MWCNT obţinute prin microscopie
electronică cu scanare SEM (a) şi prin microscopie electronică prin transmisie TEM (b).

a

b

Figura 54. Imaginile nanotuburilor de carbon cu pereţi multipli cu grupări –COOH şi Fe3O4
(MWCNT-COOH/Fe3O4) obţinute prin microscopie electronică cu scanare SEM (a) şi prin
microscopie electronică prin transmisie TEM (b).

2.4.1.4. Gradul de reţinere al antibioticelor din matrici lichide utilizând MWCNT
În soluţii de amestec de antibiotice de concentraţie 10 μg mL-1, pH 2 şi 5,5 s-au adăugat
nanotuburile de carbon sintetizate şi funcţionalizate. Astfel, nanotuburile de carbon obţinute şi
soluţiile de amestec de antibiotice cu pH 2 au fost ultrasonate timp de 20 min, la temperatura 30,5°C,
iar cele cu pH 5,5 au fost ultrasonate timp de 10 min, la temperatura 40,0°C. După filtrarea probelor,
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acestea au fost evaluate cantitativ utilizând HPLC-DAD/FD/MS, cu metoda dezvoltată şi validată,
prezentată în cadrul Subcapitolului 2.2.3.
În Figura 55 sunt prezentate gradele de reţinere a antibioticelor selectate pe diferite nanotuburi
de carbon testate (D 1, D 2 – MWCNT-COOH/Fe3O4/ NaDBS; D 3, D 4 – MWCNT-COOH/Fe3O4;
D 5, D 6 – MWCNT-COOH/Fe3O4/PVP; D 7, D 8 – MWCNT).
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Figura 55. Gradul de reţinere a antibioticelor pe nanotuburile de carbon testate D 1, D 3, D 5, D 7
(a) şi D 2, D 4, D 6, D 8 (b). D 1, D 2 – MWCNT-COOH/Fe3O4/NaDBS; D 3, D 4 – MWCNTCOOH/Fe3O4; D 5, D 6 – MWCNT-COOH/Fe3O4/PVP; D 7, D 8 – MWCNT.
În cazul utilizării soluţiei de antibiotice cu pH 2 (Figura 55a) şi a MWCNTCOOH/Fe3O4/PVP, (D5) au fost obţinute cele mai bune grade de reţinere pentru antibioticele
piperacilină (83,89 %), tetraciclină (75,63 %), norfloxacină (71,12 %), ciprofloxacină (69,12 %),
tazobactam (40,39 %). De asemenea, grade de reţinere bune ale antibioticelor cefepimă (80,31 %),
eritomicină (71,47 %), ampicilină (45,18 %) şi vancomicină (38,01 %) au fost obţinute cu MWCNTCOOH/Fe3O4/NaDBS, (D1). În cazul ceftazidimei a fost obţinut un grad de reţinere de 52,69 % pe
MWCNT (D7). Antibioticele care au fost reţinute foarte puţin sau deloc sunt sulfametoxazol (5,48 %,
D5) şi trimetoprim.
În Figura 55b pentru determinarea gradului de reţinere a antibioticelor selectate pe diverse
tipuri de nanotuburi de carbon a fost utilizată soluţie a acestora la pH 5,5. În acest caz, la testarea
nanotuburilor MWCNT-COOH/Fe3O4/NaDBS au fost obţinute grade de recuperare foarte bune pentru
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norfloxacină (97,03 %), ciprofloxacină (97,10 %), tetraciclină (77,86 %) şi piperacilină (83,51 %). În
cazul testării MWCNT-COOH/Fe3O4/PVP (D 6), au fost obţinute grade de reţinere 55,95 % pentru
eritromicină şi 39,66 % pentru tazobactam. Pentru restul antibioticelor selectate pentru acest studiu
de depoluare au fost obţinute grade de reţinere de 75,21 % (imipenem), 72,62 % (cefepimă), 55,13 %
(ceftazidimă), 33,97 % (gentamicină), 12,39 % (sulfametoxazol), 10,15 % (ampicilină) şi 7,95 %
(vancomicină), la utilizarea MWCNT (D8). Nici în acest caz (soluţie de antibiotice cu valoare de pH
5,5), antibioticul trimetoprim nu s-a reţinut pe nici una din categoriile de nanotuburile de carbon testate
în cadrul acestui studiu.

2.4.1.5. Depoluarea probelor de mediu utilizând nanotuburi de carbon
În vederea evaluării eficienţei tratamentului, reţinerea antibioticelor selectate pe nanotuburile
de carbon funcţionalizate pe care s-au obţinut gradele de reţinere cele mai bune, a fost testată pe o
probă reală de apă uzată. Astfel, la 100 mL de apă uzată, având pH 2 şi 5,5 s-au adăugat nanotuburi
de carbon testate (D 1, D 2 – MWCNT-COOH/Fe3O4/ NaDBS; D 3 – MWCNT-COOH/Fe3O4; D 5 –
MWCNT-COOH/Fe3O4/PVP; D 7 – MWCNT) și s-a ultrasonat 20 minute la 30,5°C, cele cu pH 2 (D
1, D 3, D 5, D 7) și la 40°C cele cu pH 5,5 (D 2). După filtrarea probelor, acestea au fost concentrate
și analizate.
Pentru concentrarea antibioticelor din apa uzată s-a utilizat metoda SPE optimizată în cadrul
Subcapitolului 2.2.1., iar evaluarea cantitativă a acestora s-a realizat utilizând metoda HPLCDAD/FD/MS prezentată în cadrul Subcapitolului 2.2.3.
Concentraţiile antibioticelor urmărite în apa uzată, analizată înainte de depoluare și după
decontaminare prin utilizare de nanotuburi de carbon funcționalizate sunt prezentate în Figura 56.
În apa uzată, dintre antibioticele selectate (14) au fost detectate 9: ampicilina, ceftazidima,
cefepima, imipenemul, vancomicina, tazobactamul, tetraciclina, norfloxacina și sulfametoxazolul cu
concentraţii cuprinse între 14,70 – 217,22 µg mL-1. Gradele de reţinere a antibioticelor detectate din
apa uzată pe nanotuburile de carbon testate sunt prezentate în Tabelul 11.
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Figura 56. Concentraţia (μg mL-1) antibioticelor în apa uzată și în apa depoluată cu
nanotuburi de carbon (D 1, D 2 – MWCNT-COOH/Fe3O4/ NaDBS; D 3 – MWCNT-COOH/Fe3O4;
D 5 – MWCNT-COOH/Fe3O4/PVP; D 7 – MWCNT).
În apa uzată, dintre antibioticele selectate (14) au fost detectate 9: ampicilina, ceftazidima,
cefepima, imipenemul, vancomicina, tazobactamul, tetraciclina, norfloxacinul și sulfametoxazolul cu
concentraţii cuprinse între 14,70 – 217,22 µg mL-1. Gradele de reţinere a antibioticelor detectate din
apa uzată pe nanotuburile de carbon testate sunt prezentate în Tabelul 11.
Tabel 11. Gradul de reţinere al antibioticelor detectate în apa uzată pe nanotuburile de carbon testate.
Nr.
crt.

Compus

Gradul de reţinere (%)
D1

D2

D3

D5

D7

1

Ampicilină

100

100

8,20

44,98

18,33

2

Ceftazidimă

100

3,77

16,17

26,18

52,00

3

Cefepimă

100

29,11

100

100

100

4

Imipenem

33,27

31,16

12,75

53,76

10,90

5

Vancomicină

31,18

11,49

5,39

43,45

2,80

6

Tazobactam

100

33,19

2,26

13,51

7,43

7

Tetraciclină

100

6,21

20,29

24,34

35,81

8

Norfloxacină

100

100

2,61

96,92

5,75

9

Sulfametoxazol

2,95

7,74

10,98

100

13,31
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Au fost reţinute în totalitate, din apa uzată, ceftazidima, tazobactamul și tetraciclina pe
MWCNT-COOH/Fe3O4/NaDBS,

(D

1),

ampicilina

și

norfloxacinul

pe

MWCNT-

COOH/Fe3O4/NaDBS, (D 1, D 2), cefepima pe MWCNT-COOH/Fe3O4/NaDBS, (D 1), MWCNTCOOH/Fe3O4, (D 3), MWCNT-COOH/Fe3O4/PVP, (D 5) și pe MWCNT, (D 7), iar sulfametoxazolul
pe MWCNT-COOH/Fe3O4/PVP, (D 5). Pe D5 s-a reţinut aproape integral şi norfloxacina. Restul
antibioticelor detectate în apa uzată au fost reţinute în cantităţi mici.

2.5. Concluzii privind determinarea antibioticelor din probe de mediu, influenţa
acestora asupra plantelor şi testele de depoluare
În cadrul acestor studii a fost dezvoltată metoda de analiză a antibioticelor studiate în vederea
identificării şi cuantificării acestora din matrici lichide şi gunoi de grajd, utilizând HPLCDAD/FD/MS. De asemenea, a fost optimizată metoda de extracţie a antibioticelor selectate
(ampicilină, ceftazidimă, cefepimă, imipenem, piperacilină, tazobactam, tetraciclină, eritromicină,
ciprofloxacină, norfloxacină, vancomicină, gentamicină, sulfametoxazol şi trimetoprim) din matrici
lichide utilizând tehnica de extracţie pe fază solidă şi metoda de extracţie a acestora din gunoi de grajd
testând două tehnici de extracţie: ultrasonarea şi extracţia în câmp de microunde.
În urma studiilor efectuate s-au constatat următoarele:
• studiile de optimizare a metodei HPLC-DAD/FD/MS de analiză a antibioticelor selectate
inițial au condus la concluzia că separarea optimă a acestora este utilizând o coloană C18 Grace
Alltima termostatată la 40°C şi utilizând ca fază mobilă acetonitril – apă ultrapură (90:10, v/v) (A) şi
apă ultrapură cu acid formic 0,1% (B).
• cea mai eficientă metodă de extracţie a antibioticelor selectate din matrici lichide este cea în
care s-au utilizat cartuşele de extracţie Oasis HLB, obţinându-se grade de recuperare peste 74%, cu
excepţia tazobactamului (58,70%) şi gentamicinei (51,57%);
• cea mai eficientă metodă de extracţie a antibioticelor studiate din gunoi de grajd este
ultrasonarea realizată cu amestecul de solvenţi acid citric, pH 4 : acetonitril (55 : 45, v/v), la
temperatura de 45°C, timp de 10 min;
Metodele experimentale stabilite au fost aplicate pe probe reale de apă de suprafaţă, apă reziduală
şi gunoi de grajd, colectate din diverse surse, în vederea determinării conţinutului de antibiotice. Analizând
probele de mediu s-a constatat că:
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• Apa de intrare în stația de epurare conține toate antibioticele luate în studfiu, cu excepția
ciprofloxacinei.
• Probele de la ieșirea din stațiile de epurare au conținut cantități mai mici de antibiotice decât cele
de la intrare (ampicilina a scăzut de 3 ori, ceftazidima s-a redus la jumătate).
• Antibioticul cu cea mai mare frecvență în apele deversate de spitale, și în cantitatea cea mai mare,
a fost ampicilina (530,5 µg L-1).
• În apele de suprafață au fost găsit 12 antibiotice din cele studiate, cu concentrații cuprinse
între 4,67 µg L-1 (ceftazidima) la 568 µg L-1 (eritromicina).
• În cazul probelor de gunoi, provenite de la fermele de animale, s-a constatat ca cele mai multe
antibiotice se află în gunoiul de păsări, piperacilina fiind în cantitatea cea mai mare (148,2 µg L-1).
În cazul plantelor tratate cu antibiotice, se poate concluziona că atât cantitatea de pigmenți
clorofilieni cât și cea de pigmenți carotenoizi a scăzut similar în plantele tratate cu antibiotice. În ciuda
modificărilor observate, efectele antibioticelor asupra pigmenților asimilatori au fost moderate, conținutul
de clorofilele în plantele tratate cu antibiotice a scăzut cu până la 10% față de plantele control. Conținutul
de zeaxantină, luteină și β-caroten a scăzut cu până la 3-4%, indicând faptul că absorbția luminii a fost
relativ insensibilă la tratamentele cu antibiotice aplicate plantelor de grâu. Comparativ cu plantele de grâu
control, în cazul tratamentului cu tetraciclina (1,5 mg L-1, 1 L) cantitatea de neoxantină a scăzut cu 69%,
iar cea de violaxantină a scăzut cu 28%. Emisia de compuşi organici volatili pare a fi cel mai sensibil
indicator pentru plantele care au fost tratate cu antibiotice. Mai exact, în cazul emisiei de LOX, cantitatea
este asociată cu dozele de antibiotice cu care au fost tratate plantele de grâu. Astfel, considerăm că
monitorizarea emisiilor de compuşi organici volatili este foarte importantă deoarece contribuie la
evaluarea toxicității antibioticelor asupra plantelor.
În general, efectele antibioticelor asupra fotosintezei plantelor au fost moderate și indirecte,
reprezentate de modificări ale valorilor conductanței stomatale de vaporizare a apei și inhibări ale
proceselor de asimilație a luminii. Aceste situații au fost observate în cazul plantelor care au fost
tratate cu tetraciclină și doxiciclină, cu penicilinele: amoxicilină, ampicilină și penicilină G și cu
cefalosporina: ceftriaxonă. Efectele negative ale antibioticelor asupra fotosintezei au crescut cu
creșterea dozei de antibiotic administrată plantelor de grâu.
În urma studiilor de reţinere a antibioticelor pe nanoparticulele testate s-au constatat următoarele:
• Cele mai bune grade de reţinere ale antibioticelor selectate, pe Fe3O4, au fost obţinute în cazul
variantelor experimentale nr. 4 (pH 2, temperatura 30,5°C, 1 mL de soluţie de antibiotice şi timpul de
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ultrasonare 20 min) şi nr.16 (pH 5,5, temperatura 40,0°C, 1 mL de soluţie de antibiotice şi timpul de
ultrasonare 10 min).
• În cazul soluţiilor sintetice cu pH 2, grade de reţinere ale antibioticelor selectate, de peste
50%, au fost obţinute pentru piperacilină cu MWCNT-COOH/Fe3O4/PVP, (D 5), cefepimă și
eritomicină cu MWCNT-COOH/Fe3O4/NaDBS, (D 1), iar în cazul soluţiilor sintetice cu pH 5,5, grade
de reţinere peste 50% au fost obţinute pentru norfloxacină, ciprofloxacină și tetraciclină cu MWCNTCOOH/Fe3O4/NaDBS (D 2), imipenem și ceftazidimă cu MWCNT (D 8).
• Antibioticul trimetoprim nu a fost reţinut pe nici una din categoriile de nanotuburile de
carbon testate în cadrul acestui studiu.
• În cazul probei de apă uzată au fost îndepărtate complet ceftazidima, tazobactamul,
tetraciclina, ampicilina, cefepima și norfloxacina.
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Capitolul 3

Perspective privind evoluţia activităţii de cercetare
De la finalizarea doctoratului (2005) şi până în prezent, au fost realizate studii pe următoarele
direcţii de cercetare:
• separarea şi determinarea diferiţilor compuşi prin metode cromatografice (HPLC şi TLC);
• tehnici de extracţie, extracţia compuşilor bioactivi din plante prin metode clasice şi
moderne;
• influenţa factorilor de stres asupra plantelor;
• depoluarea apelor utilizând diferite sisteme de nanoparticule;
• sinteza de nanoparticule şi sisteme hibride cu structură şi proprietăţi controlate (de exemplu:
manganiţi perovskitici, sisteme core-shell cum ar fi Fe@Au, Fe@Pt; aliaje CoPt, FePt în
faza L10 etc.) utilizând metode sol-gel, poliol, metoda micelelor inverse.
Separarea şi determinarea ionilor metalici, compuşilor organici sau organo-metalici prin
metode cromatografice (HPLC şi TLC) a fost un domeniu de maxim interes încă din perioada de
pregătire a tezei de doctorat (1999 – 2005), care a fost dezvoltat vertiginos prin activităţile desfăşurate
în cadrul mai multor proiecte de cercetare al cărui membru am fost (ex. GRANT Nr. 318 / 2000
(Contract 6117 / 17.10.2000, 33495 / 17.07.2002), „Cercetări privind sinteza şi caracterizarea unor
compuşi chimic modificaţi ai aluminei”, RELANSIN (Contract 1035 / 11.01.2001) „Tehnologie de
reţinere şi denocivizare a fracţiilor poluate/toxice rezultate la incinerarea deşeurilor nevalorificabile
cu conţinut de pesticide”, VIASAN (Contract 059 / 29.10.2001) „Sensidiscuri pentru antibiograme”,
CERES (Contract 65 / 13.11.2002) „Dielectrocromatografia plană. Metodă şi cameră
dielectrocromatografică orizontală” etc. Dezvoltarea acestei teme de cercetare începută în cadrul
Institutului de chimie „Raluca Ripan” (grup Chimie analitică, coordonat de către Dr. Virgina Coman)
a continuat şi în cadrul Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi
Moleculare, în cadrul proiectelor coordonate de către candidat.
Influența microundelor asupra plantelor, obținerea și cracterizarea extractelor din plante au
fost direcții de cercetare introduse în activitatea grupului încă din 2007 de la câștigarea proiectului
PNII 51-098.
Astfel, primele patru direcţii de cercetare, enumerate mai sus, au constituit subiecte de
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cercetare în cele cinci proiecte coordonate:
• CEEX (Contract C-2995 / 11.10.2005) „Separarea şi determinarea unor metale din probe
de apă, utilizând derivaţi ditiofosforici ca agenţi complexanţi” (2005-2007);
• CEEX 1433/27.04.2006 „Analiza calităţii uleiurilor vegetale prin aplicarea unui ansamblu
de metode performante optotermice şi cromatografice” (2006 – 2008);
• PNII 51-098 / 2007 „Influenţa microundelor asupra compuşilor bioactivi prezenţi în plantele
autohtone” (2007 – 2010);
• PN2-RU-TE 76/2011 „Efectul microundelor asupra uleiurilor esenţiale şi metaboliţilor
secundari din câteva plante indigene” (2011-2014);
• EEA Grants, 3499/20.05.2015, „Ghid metodologic de monitorizare a antibioticelor şi a
rezistenţei antimicrobiene în mediu ca instrument suport pentru îmbunătăţirea
managementului calităţii apelor de suprafaţă şi a pânzei freatice” (2015 – prezent).
Partea de sinteză de nanoparticule şi sisteme hibride cu structură şi proprietăţi controlate a fost
dezvoltată pe baza activităţii desfăşurate în cadrul unor proiecte coordonate de către Dr. Ioan - Ovidiu
Pană, în cadrul departamentului de Fizica Sistemelor Nanostructurate. În cadrul acestei activităţi de
cercetare am dobândit abilităţi de sinteză utilizând diferite metode şi obţinând nanoparticule cu diferite
aplicaţii (hipertermie, depoluare etc.).
Rezultatele obţinute după finalizarea tezei de doctorat au fost validate prin numeroase lucrări
științifice publicate în reviste internaţionale (47) din care majoritatea indexate ISI (37), un brevet
naţional şi prin prezentarea unor comunicări la diferite conferinţe naţionale şi internaţionale (108).
Direcţiile de cercetare pe care doresc să le continui sunt următoarele:
1. Îmbunătăţirea continuă a metodelor de extracţie şi determinare a compuşilor bioactivi din
plante, utilizând programe statistice de optimizare. În acest scop se vor testa noi condiţii
privind extracţia prin ultrasonare utilizând dispozitive cu forme şi dimensiuni diferite (ex.
sonopuls Bandelin ce poate genera număr diferit de pulsuri pe secundă, ultrasunete cu
energii diferite etc.);
2. Evoluţia, în timp, a modificărilor apărute în plante datorită stresului – se va studia evoluţia
cantităţii de compuşi bioactivi la diferite momente de timp, după încetarea acţiunii factorilor
de stres, se intenţionează şi urmărirea structurii genetice a plantelor;
3. Influenţa factorilor de stres biotici asupra plantelor – se vor realiza studii privind reacţia
plantelor la diferiţi paraziţi sau / şi dăunători;
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4. Influenţa reziduurilor de medicamente asupra plantelor – studiile au început cu influenţa
antibioticelor şi vor continua cu alte medicamente utilizate frecvent;
5. Sinteza unor noi clase de nanomateriale în scopul utilizării lor în depoluare.
Pe lângă acestea, având în vedere colaborările stabilite deja cu grupuri de cercetare din alte
centre (Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi,
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca) şi din alte ţări (Universitatea Tehnică a Moldovei,
Chişinău, Republica Moldova, Norwegian Institute Bioeconomy Research (NIBIO) - BIOFORSK,
Norvegia, Centre of Marine Sciences, Portugalia, North West University – Africa de Sud, Institute of
Genetics, physiology and plant protection of Academy of Science, Chişinău, Republica Moldova,
Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Estonian University of Life Sciences, Estonia)
doresc deschiderea şi dezvoltarea unor noi direcţii de cercetare dintre care fac parte:
1. Urmărirea şi modelarea schimbărilor climatice în România şi compararea acestora cu cele
din alte ţări; influenţa lor asupra plantelor;
2. Conservarea produselor alimentare utilizând extracte din plante;
3. Fito- şi bioremedierea mediului;
4. Obţinerea de biocombustibili din deşeuri vegetale.
În urma cercetărilor ce vor fi întreprinse pe aceste teme se aşteaptă obţinerea unui număr mare
de rezultate dintre care:
• Dobândirea de noi cunoştinţe în domeniul obţinerii şi caracterizării extractelor din plante,
utilizând metode moderne;
• Dezvoltarea unor aplicaţii ale extractelor din plante;
• Dezvoltarea şi aplicarea unor metode de depoluare şi de remediere a mediului înconjurător
• Articole publicate în reviste indexate ISI, brevete;
• Dezvoltarea echipei de cercetare „Compuşi bioactivi şi nanostructuri” în domeniul
aplicaţiilor practice ale extractelor din plante, nanoparticulelor şi metodelor de analiză şi
depoluare a mediului, lucru susținut de câștigarea în 2016 a unui proiect bilateral România
– Moldova pe tema ]nlocuirii aditivilor alimentari sintetici cu aromatizanți, coloranți,
conservanți naturali (contract 35/BM/19.09.2016 “Substituirea aditivilor alimentari
sintetici cu componenți bioactivi extraşi din resurse naturale regenerabile”).
Creşterea cantitativă şi calitativă a resursei umane a grupului de cercetare „Compuşi bioactivi
şi nanostructuri” prin implicarea echipei în proiecte internaţionale.
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